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Zmiany produktu oraz dokumentacji
SKOV A/S zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji oraz produktu w niej opisanego bez żadnego
uprzedzenia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z SKOV A/S.
Data aktualizacji widnieje na pierwszej i ostatniej stronie.
Uwaga
• Wszystkie prawa należą do SKOV A/S. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody SKOV A/S.
• Dołożono wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności danych zawartych w niniejszej
instrukcji. Jeżeli pomimo tego w tekście pojawią się jakiekolwiek błędy lub niedokładności, to firma SKOV A/
S byłaby wdzięczna za powiadomienie o nich.
• Niezależnie od powyższego SKOV A/S nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe, rzekomo
lub faktycznie, z zastosowania się do jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
• Prawa autorskie: SKOV A/S.
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1 Opis produktu
DOL 53X to seria sterowników jednobudynkowych przeznaczonych specjalnie do kurników. Seria sterowników
zawiera kilka modeli. Każdy z nich spełnia różne wymagania w zakresie sterowania klimatem i produkcją zgodnie z typem produkcji i geograficznymi warunkami klimatycznymi.
• Sterownik klimatu DOL 534
• Sterownik produkcji DOL 535
• Sterownik klimatu i produkcji DOL 539 (uzyskiwany przez połączenie DOL 534 i DOL 535)
DOL 534 dostępny jest z następującymi wersjami oprogramowania klimatycznego:
• LPV
• T (tunel)
• CT(combi-tunel)
• N (wentylacja naturalna)
DOL 535 jest dostępny z następującymi wersjami oprogramowania produkcyjnego:
• Brojler (brojler)
• Produkcja (ograniczone funkcje produkcyjne dla brojlerów)
• Szt. rozpłodowe (stado rodzicielskie)
• Nioska (nioski)
Sterownik jest obsługiwany za pośrednictwem dużego ekranu dotykowego zawierającego, m.in., widoki graficzne statusu wentylacji, ikony oraz krzywe. Strony widoczne na ekranie można dostosować zgodnie z wymogami
użytkownika, aby najczęściej używane procedury robocze były łatwo dostępne. Ponadto użytkownik może
nadać nazwę szerokiej gamie funkcji, np. zegarowi dobowemu, oświetleniu, wodomierzowi i - dodatkowym czujnikom, aby można było łatwiej rozpoznawać te funkcje w menu i alarmach.
Oprócz dwóch portów USB sterownik DOL 53X zawiera dwa porty LAN do podłączania programu zarządzania
FarmOnline.
10- i 7-calowe wyświetlacze sterowników
Ekrany przedstawione w niniejszej instrukcji zostały zaczerpnięte ze sterowników z wyświetlaczem 10-calowym,
na których przegląd menu jest wyświetlany po lewej stronie ekranu. W przypadku sterownika z wyświetlaczem
7-calowym menu są wyświetlane na środku ekranu.
Używając wyświetlacza 7-calowego, można nacisnąć nagłówki
menu w górnej części wyświetlacza, aby przejść wstecz krok po
kroku w menu.
Jeśli jest dostępnych więcej kroków, niż można wyświetlić, naciskając symbol 3 kropek, można wybrać menu z pojawiającej się
listy.
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2 Procedura robocza
Niniejsza instrukcja techniczna dotyczy instalacji sterownika klimatu i jest adresowana głównie do techników
i elektryków przeprowadzających montaż, instalację i testy sterownika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, a w Europie również przepisami UE, instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
Należy pamiętać, że nie wolno otwierać urządzeń elektrycznych przed odłączeniem napięcia zasilającego, a
prace serwisowe i usuwanie usterek mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Poniższa lista kontrolna wskazuje główne punkty przebiegu konfiguracji sterownika budynku.

Montaż
1. Sterownik budynku.
2. Otwieranie awaryjne, jeśli dotyczy.

Instalacja
1. Podłącz kable zgodnie ze schematami obwodów otwierania awaryjnego.
2. Ustaw napięcie w sterowniku.
3. Podłącz napięcie zasilające do sterownika.
4. Wybierz komponenty w menu
Techniczne | Instalacja | Kreator instalacji sterownika budynku, zapoznając się z treścią wszystkich punktów w Kreatorze instalacji.
5. Podłącz poszczególne komponenty za pomocą menu
sterownika i schematów obwodów.

Techniczne | Instalacja | Pokaż połączenia

6. Dostosuj wygląd stron sterownika tak, aby zawierały dokładnie te funkcje i wartości, które są używane w danym budynku.
7. Dostosuj system.
8. Przeprowadź test systemu.

Uruchomienie
1. Ustawienia i kalibracja.

Instrukcje techniczne
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3 Instrukcja instalacji
3.1 Wybór komponentów
Istnieją dwa sposoby przeprowadzenia instalacji sterownika.
W przypadku pierwszej instalacji: Należy użyć Kreatora instalacji, który przeprowadzi użytkownika przez
wszystkie opcje i funkcje.
W przypadku adaptacji dotychczasowej instalacji: Użyć menu Techniczne | Ręczna instalacja, które umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej funkcji.
Wybierz komponenty w menu instalacji sterownika.
(

Techniczne | Instalacja | Start instalacji lub Ręczna
instalacja).

Nie można wybrać liczby komponentów większej niż liczba dostępnych wejść/wyjść.
Konieczna jest więc informacja, czy sterownik zaakceptuje podłączany komponent.
W przypadku braku wejścia/wyjścia można:
• zainstalować dodatkowe moduły we/wy (jeśli są dostępne).
• odinstalować komponenty;

Jeśli wybrano funkcje w menu ustawień Instalacja i Pokaż połączenie, wszystkie alarmy będą opóźniane. Dlatego alarmy nie
będą sygnalizowane do 2 minut od czasu ostatniej zmiany w
menu Instalacja.
Stan ten jest wskazywany w menu alarmów przez czas trwania
opóźnienia.
Nie dotyczy to alarmów pochodzących z magistrali CAN (modułów we/wy).

3.2 Wybór typu jednostki miary
Jednostki miary

Sterownik może wyświetlać zarówno jednostki metryczne, jak i amerykańskiego
systemu miar.

3.3 Zobacz numer tygodnia
Zobacz numer tygodnia

Wyświetlanie numeru tygodnia na górze każdej strony.

3.4 Podłączanie komponentów
Większość zacisków połączeniowych jest uniwersalna. Oznacza to, że do poszczególnych zacisków można
podłączać różne komponenty.
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Po wybraniu komponentu w menu
Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja sterownik budynku przydzieli we/wy
z listy. Sterownik budynku wybierze więc pierwsze dostępne
we/wy na liście, a wejścia/wyjścia będą przydzielane do komponentów w kolejności, w jakiej zostaną wybrane.
Taki sam przydział we/wy w kilku sterownikach – tj. w przypadku, gdy poszczególne komponenty są podłączone do tych zacisków o tych samych numerach – można zapewnić, zapisując
konfigurację w pamięci USB i kopiując ją do kilku sterowników.

3.4.1 Kreator instalacji
Kreator instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu sterownika. Prowadzi on użytkownika
przez instalację funkcji sterownika. Zalecamy korzystanie z kreatora w celu instalacji sterownika.
Pomaga użytkownikom dokonać koniecznych wyborów w związku z instalacją sterownika.
Możliwy jest wybór między dwoma menu:
• Techniczne | Kreator instalacji: Pełny przewodnik po instalacji.
• Techniczne | Ręczna instalacja: Instalacja lub dostosowanie określonej funkcji, np. chłodzenia. W tym menu można
zapisać poszczególne zmiany.

Aby poruszać się naprzód lub wstecz między kolejnymi krokami
instalacji, użyj przycisków ze strzałkami w prawym górnym rogu.
Aby zakończyć instalację przed wykonaniem wszystkich kroków, naciśnij znak X w lewym górnym rogu.
Aby zakończyć bez zapisywania, naciśnij przycisk Anuluj.
Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk Potwierdź.
Patrz również rozdział Procedura robocza, w którym omówiono
pełną procedurę konfiguracji sterownika budynku.

Instrukcje techniczne
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3.4.2 Menu Pokaż połączenie
Po wybraniu wszystkich komponentów w menu instalacji komputer budynku wyświetli miejsca, w których należy
podłączyć poszczególne komponenty.
Dokładne lokalizacje podłączania komponentów są przedstawione w menu Pokaż połączenie.
Jeśli schemat elektryczny w rozdziałach Schematy obwodów i Schematy okablowania zawiera tekst „Patrz Pokaż połączenie”, odnosi się on do tego menu.

3.4.3 Ręczny przydz. WE/WY
Jeśli użytkownik postanowi samodzielnie dokonać przydziału we/wy do jednego lub więcej komponentów, może
dokonać zmian ręcznie w pozycji menu Ręczny przydz. WE/WY.
Wybierz menu

Techniczne | Instalacja | Ręczny
przydz. WE/WY, a następnie naciśnij komponent, który ma zo-

stać zmieniony.

Wybierz zacisk z listy. Należy pamiętać, że zacisk może być już
przydzielony do innej funkcji.
Naciśnij wybrany zacisk.

Jeśli użyty zostanie zacisk wcześniej przypisany do innej funkcji, sterownik budynku zmieni przydział we/wy dla tej funkcji.
W menu Pokaż połączenie można sprawdzić, czy sterownik budynku przeniósł funkcję wcześniej przydzieloną do innego zacisku.
Sterownik natychmiast zmieni przydział we/wy.
Jeśli przydział we/wy może zostać zmieniony, zostanie zaakceptowany przez sterownik budynku.
Jeśli przydział we/wy nie może zostać zmieniony, sterownik budynku odrzuci go, a dotychczasowy przydział pozostanie bez
zmian.

10

Instrukcje techniczne

DOL 535 • DOL 539

3.4.4 Wspólne urządzenia
Sterowniki w tej samej sieci (patrz Ustawienia sieciowe [} 49]) mogą współdzielić urządzenia, np. zewnętrzny
czujnik temperatury i zewnętrzny czujnik wilgotności.
Sterownik, do którego urządzenie jest fizycznie podłączone, nazywa się sterownikiem głównym (ang. „master”).
Pozostałe sterowniki są nazywane „klientami”.
Sterownik klimatu lub produkcji może być urządzeniem głównym kontrolującym podłączone urządzenia (master), jednocześnie będąc klientem urządzeń podłączonych do innego sterownika (klient).
W przypadku utraty połączenia między sterownikami, zarówno w sterowniku głównym jak i klienckim zostanie wyświetlony alarm.

Przykład wspólnego czujnika temperatury zewnętrznej — konfiguracja sterownika klienckiego
Wybierz menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Klimat | Czujniki | Czujnik temperatury

Uaktywnij ustawienie Użyj wspólnego czujnika temperatury zewnętrznej.

Wybierz sterownik, do którego podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej.

Nazwa sterownika dostarczającego pomiar temperatury zewnętrznej pojawi się na wyświetlaczu.

3.5 Menu Instalacja
3.5.1 Budynek niosek
Typ kurnika

Wybór typu budynku

Ustawienia budynku

Ustawienie liczby rzędów i poziomów (pięter) w rzędzie (nioski w klatkach).
Ustawienie liczby przedziałów (woliera).

Instrukcje techniczne

11

DOL 535 • DOL 539

3.5.2 Zwierzęta
To menu służy do rejestrowania liczby zwierząt w budynku z wymaganą dokładnością (zasiedlonych padłych,
przeniesionych itd.). Zapewnia na przykład dokładniejszą rejestrację paszy i wody.

Ustawienie struktury grup zwierząt.

Typ zwierząt

Brojlery: Zwierzęta seksowane/Kury i koguty/Tylko kury/Tylko koguty
Sztuki rozpłodowe: Kury i koguty/Tylko kury/Tylko koguty
Warstwy: Kury

3.5.2.1 Kategorie zwierząt dla sztuk rozpłodowych
Zwierzęta można podzielić na grupy obejmujące nioski w klatkach lub wolierach oraz sztuki rozpłodowe.
Podział zwierząt na grupy umożliwia dokładniejszą rejestrację liczby zwierząt zasiedlonych i padłych oraz przeżywalności i wagi zwierząt w poszczególnych sekcjach budynku inwentarskiego.
W przypadku niosek w klatkach grupa zwierząt musi być zlokalizowana na jednym poziomie lub kilku kolejnych
poziomach.
W budynkach z wolierami jeden przedział jest przeznaczony dla jednej grupy zwierząt.
Nioski w klatkach
Nie można utworzyć większej liczby grup zwierząt niż liczba poziomów w budynku.
Poziom 10
Poziom 9
Grupa zwierząt 3
Poziom 8
Poziom 7
Poziom 6
Poziom 5

Grupa zwierząt 2

Poziom 4
Poziom 3
Grupa zwierząt 1

Poziom 2
Poziom 1
Rząd 1

Rząd 2

Rząd 3

Rząd 4

Rysunek 1: Przykład przedstawia system klatek z 3 grupami zwierząt rozmieszczonymi na 10 piętrach (poziomach).

Liczba grup zwierząt

Ustawienie liczby grup zwierząt.

Ustawienia grup zwierząt

Nadawanie nazw grupom zwierząt i ustawianie pierwszego poziomu każdej z
nich.
Sterownik przypisuje tę samą grupę zwierząt do poziomów pośrednich. W związku z tym, gdy grupa zwierząt 2 zaczyna się na poziomie 4, grupa zwierząt 1 zostanie umieszczona na poziomach 1-3. Patrz także rysunek powyżej.
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Warstwy w wolierze
Podczas dzielenia budynku inwentarskiego na przedziały i po włączeniu funkcji Użyj grup zwierząt zwierzęta
można podzielić na odpowiednią liczbę grup.
W przypadku utworzenia tylko jednego przedziału rejestracja obejmuje cały budynek inwentarski.
Przedział 1

Przedział 2

Przedział 3

Przedział 4

Przedział 5

Rysunek 2: Przykład przedstawia wolierę z 5 przedziałami reprezentującymi 5 grup zwierząt.

Użyj grup zwierząt

Włączenie tej funkcji skutkuje podziałem zwierząt na jedną grupę na przedział.

Ustawienia grup zwierząt

Nadawanie nazw i wyświetlanie grup zwierząt.

Sztuki rozpłodowe w grupach zwierząt
Grupa zwierząt 2
Kury Rustil Gold

Sterownik 1

Sterownik 2

Grupa zwierząt 1
Koguty Rustil Gold

Grupa zwierząt 1
Koguty Ross 308

Grupa zwierząt 3
Kury Ross 308

Grupa zwierząt 2
Kury Ross 308
Rysunek 3: W przykładzie pokazano budynek ze sztukami rozpłodowymi w wolierze podzielonej na grupy i typów zwierząt.
Liczba grup zwierząt

Ustawienie liczby grup zwierząt.

Typ zwierząt

Nadawanie nazw grupom zwierząt i wybór ich typu.

Instrukcje techniczne
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3.5.3 Sterowanie oświetleniem
Sterowanie oświetleniem obejmuje różne rodzaje oświetlenia: główne, pomocnicze, dodatkowe i kontrolne. W
obwodach oświetlenia głównego, pomocniczego i dodatkowego można zastosować regulator. Jeśli obwód
oświetlenia głównego zawiera regulator, można wybierać między trybami standardowym i regulacji. W trybie
standardowym można ograniczyć natężenie oświetlenia głównego na określony czas w ciągu dnia. W trybie regulacji można sterować oświetleniem głównym za pomocą programów dziennych i zmieniać jego natężenie w
maksymalnie 30 punktach na dzień.
Oświetlenie dodatkowe można regulować niezależnie od oświetlenia głównego za pośrednictwem programów
dziennych. Umożliwiają one również regulację natężenia oświetlenia.
Wybierając źródło oświetlenia z funkcją regulacji natężenia, można w jednym lub dwóch krokach symulować
świt/zmierzch (dotyczy tylko trybu standardowego oświetlenia głównego). Regulator oświetlenia można zainstalować z przekaźnikiem lub bez niego.
Regulatory oświetlenia z przekaźnikami są stosowane w budynkach, w których nie można wyłączyć źródła
oświetlenia za pomocą samego regulatora.

Rodzaj oświetlenia Instalacja
Główny

Pomocniczy

Tryb

Program

Natężenie oświetlenia

Regulator z przekaź- Standard
nikiem
Regulator bez przekaźnika
Elastyczny

Tak

Świt/zmierzch

Tak

Do 30 punktów na
dzień

Przekaźnik

Tak

Nie

Standard

Zmniejsz oświetlenie Stały poziom
główne

Regulator z przekaź- Standard
nikiem
Regulator bez przekaźnika

Brak przesunięcia w Świt/zmierzch
stosunku do głównego

Przekaźnik

Brak przesunięcia w Nie
stosunku do głównego

Standard

Dodatkowy

Regulator z przekaź- Elastyczny
nikiem
Regulator bez przekaźnika

Tak

Do 30 punktów na
dzień

Kontrolne

Tak
Ręczny (automaTak z przekaźnikiem tyczne wyłączanie)

Nie

Stały poziom

Ponadto można skorzystać z funkcji regulacji barwy światła. Umożliwia ona zmianę koloru oświetlenia, a tym
samym symuluje zmieniający się kolor światła słonecznego.

Oświetlenie główne, pomocnicze i dodatkowe
Nazwa

Ta opcja służy do nadawania nazwy źródłu oświetlenia zgodnie z jego funkcją,
aby ułatwić jego identyfikację w menu i alarmach.

Jednostka natężenia świa- Ustawienie określające, czy natężenie oświetlenia ma być regulowane w luksach
tła
czy jako wartość procentowa maksymalnego natężenia oświetlenia.
Czujnik oświetlenia stero- Wybór sterowania czujnikiem oświetlenia, tak aby czujnik oświetlenia automatyczwany
nie regulował poziom oświetlenia.
Użyj wzmocnienia

Tę opcję stosuje się w przypadku opraw oświetleniowych, których nie można włączyć, chyba że przez krótki czas są uruchamiane z maksymalną mocą.

Zmniejszenie oświetlenia
głównego

Tylko w trybie standardowym oświetlenia głównego
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Wybór, czy natężenie oświetlenia głównego ma być zredukowane przez określony
czas w ciągu dnia i nadanie nazwy w zależności od źródła oświetlenia, które ma
zostać zredukowane.
Maks. natężenie oświetle- Ustawienie skali, w jakiej można regulować natężenie oświetlenia. Pozwala ono
nia
dostosować sterowanie oświetleniem do typu źródła oświetlenia stosowanego w

budynku.
Skalę można ustawić w zakresie 1-1000 luksów. Ustawienie fabryczne to 100 luksów.
Czas doładowania regulatora oświetl

Ustawienie czasu trwania wzmocnienia, gdy oświetlenie jest włączone.
Jeśli oświetlenie zostało zainstalowane razem z regulatorem oświetlenia, może
ono włączać się w drodze tak zwanego wzmocnienia. Oznacza to, że włącza się z
maksymalnym natężeniem, a następnie jest dostosowywane do ustawień sterownika.

Światło kontrolne
Światło kontrolne

Ustawienie określające, na jak długo ma być włączone światło kontrolne.
Należy wybrać źródła oświetlenia dla światła kontrolnego.
Jeśli źródło oświetlenia zostało zainstalowane z regulatorem oświetlenia, można
również ustawić wymagane natężenie światła kontrolnego.

Czujniki oświetlenia
Czujniki oświetlenia

Konfiguracja podłączenia indywidualnych czujników do poszczególnych źródeł
oświetlenia. Sterownik dokonuje regulacji według wartości średniej, jeżeli dla tego
samego źródła oświetlenia ustawiono kilka czujników oświetlenia.
W przypadku montażu oświetlenia należy wybrać, w jaki sposób
ta funkcja ma reagować w sytuacji awaryjnej.
Tak: W przypadku awarii sterowania oświetlenie pozostaje włączone.
Nie: W przypadku awarii sterowania oświetlenie zostaje wyłączone.

3.5.3.1 Czujniki oświetlenia
Używając regulatora oświetlenia, oświetleniem można sterować
przy użyciu czujnika.
Czujnika oświetlenia używa się również do celów alarmowych.
Należy wybrać, którego typu czujnika używać.
Jeśli wybrano opcję Inny czujnik, należy go skalibrować.

3.5.4 Sterowanie paszą
3.5.4.1 Paszociąg miskowy (karmidła)
Dzień rozpoczęcia/zatrzymania karmienia

Instrukcje techniczne

Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo bez rozprowadzania. Ten typ sterowania jest używany tylko między wskazanymi dniami rozpoczęcia i zakończenia. W
przeciwnym razie stosuje się tylko karmienie sterowane czasowo.
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Sprawdź spożycie, kiedy Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo z rozprowadzaniem.
ptaki przestaną jeść

Karmienie zostaje zatrzymane, gdy w określonym czasie nie zostanie zarejestrowane żadne zużycie paszy. Następnie sterownik sprawdza, czy osiągnięto wskazaną
ilość.

Przerwa w zadawaniu
paszy

Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo z rozprowadzaniem.
Jeśli po zatrzymaniu paszociągu nie osiągnięto wymaganej ilości paszy, paszociąg
zostanie uruchomiony ponownie po upływie ustawionego czasu przerwy.

Dozwolony zakres paszy Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo z rozprowadzaniem.

Gdy ilość paszy osiągnie żądaną ilość minus Dopuszczalne odchylenie w ilości paszy, sterownik zatrzyma paszociąg.
Min. korekta paszy
Maks. korekta paszy

Min. korekta paszy
Maks. korekta paszy

Dodatki paszowe
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Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo z rozprowadzaniem. Na koniec procesu podawania paszy, sterownik sprawdza, czy przydzielona ilość paszy jest większa czy mniejsza od wymaganej ilości dla całego okresu karmienia. W przypadku
przydzielenia mniejszej ilości paszy niż wymagana, sterownik koryguje karmienie,
dodając ilość odpowiadającą odchyleniu, jednak nie większą niż wartość Maks. korekta paszy. Analogicznie, zbyt duża ilość paszy zostanie odjęta podczas kolejnego
procesu karmienia, jednak nie będzie większa niż ustawiona wartość Min. korekta
paszy.
Do karmienia sterowanego czasowo i ilościowo z rozprowadzaniem. Na koniec procesu podawania paszy, sterownik sprawdza, czy przydzielona ilość paszy jest większa czy mniejsza od wymaganej ilości dla całego okresu karmienia. W przypadku
przydzielenia mniejszej ilości paszy niż wymagana, sterownik koryguje karmienie,
dodając ilość odpowiadającą odchyleniu, jednak nie większą niż wartość Maks. korekta paszy. Analogicznie, zbyt duża ilość paszy zostanie odjęta podczas kolejnego
procesu karmienia, jednak nie będzie większa niż ustawiona wartość Min. korekta
paszy.
Ta funkcja jest przeznaczona dla niosek podczas produkcji jaj i pozwala na dodawanie np. skorupek jaj do paszy w określonym dniu i o określonej porze dnia.
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3.5.4.1.1 Paszociągi z karmidłami — sterowanie czasowe i ilościowe z rozprowadzaniem
Skorygowana wymagana ilość

Zużycie paszy

Maks. korekta
Żądana ilość
Zbyt mała ilość zużytej paszy

Okres 1

Okres 2

Zbyt duża ilość zużytej paszy

Żądana ilość

Min. korekta
Skorygowana wymagana ilość

Okres 1

Okres 2

Rysunek 4: Minimalna i maksymalna korekta

W kolejnym okresie karmienia sterownik produkcji koryguje zbyt dużą lub zbyt małą ilość zużytej paszy.
Jeśli spożycie paszy jest mniejsze niż żądane, zostanie ono zwiększone w następnym okresie (do wartości
Maks. korekta).
Jeśli spożycie paszy jest większe niż żądane, zostanie ono zmniejszone w następnym okresie (do wartości Min.
korekta).

3.5.4.2 Paszociąg łańcuchowy
Min. czas pomiędzy
przebiegami łańcucha

Ustawienie przerwy między kolejnymi przebiegami łańcucha.

Czas przebiegu łańcucha

Ustawianie czasu działania dla jednego obrotu łańcucha. Ważne jest prawidłowe
ustawienie tego parametru.

Wzbudzenie łańcucha

Aktywacja funkcji wzbudzenia. Łańcuch zostaje uruchomiony na krótko przed rozpoczęciem nowego procesu karmienia, aby przygotować zwierzęta do konsumpcji paszy w momencie rozpoczęcia karmienia.

Należy pamiętać, że w poszczególnych okresach karmienia należy przygotować
miejsce na wymagane przebiegi łańcucha i przerwy.

Czas rozbiegu łańcucha Ustawienie krótkiego czasu startu łańcucha przed karmieniem.
Czas przerwy wzbudzenia łańcucha

Ustawienie czasu od momentu zakończenia czasu uruchomienia przebiegu do momentu rozpoczęcia karmienia.

Dodatki paszowe

Ta funkcja jest przeznaczona dla niosek podczas produkcji jaj i pozwala na dodawanie skorupek jaj do paszy w określonym dniu i o określonej porze dnia.
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24 godziny

Wymagana liczba

Czas

Czas

Czas

działania

działania

działania

Min. czas pomiędzy
przebiegami łańcucha

Obliczona liczba

Min. czas pomiędzy
przebiegami łańcucha

Min. czas pomiędzy
przebiegami łańcucha

Rysunek 5: Czas pracy i minimalny czas między kolejnymi przebiegami łańcucha

Należy sprawdzić, czy obliczona liczba przebiegów łańcucha odpowiada wymaganej liczbie (w menu Produkcja
| Kontrola paszy). Jeśli nie, należy dostosować okresy karmienia lub ustawić opcję Min. czas pomiędzy przebiegiem łańcucha.

Okres karmienia
Łańcuch pracuje

Wzbudzenie

WYŁ

Rozpocznij karmienie

Zatrzymany

Rysunek 6: Wzbudzenie łańcucha

Jeśli łańcuch pracuje przez krótki czas przed rozpoczęciem karmienia, zwierzęta będą przygotowane na podanie paszy.

3.5.4.3 Karmienie docelowe
Liczba przenośników po- W przypadku karmienia docelowego za pomocą więcej niż jednego podajnika poprzecznych
przecznego zostanie uruchomione napełnianie przenośnika poprzecznego 1 i po-

wiązanych z nim celów. Po jego napełnieniu rozpocznie się napełnianie kolejnych
przenośników poprzecznych.
Docelowy zawór paszowy czas pracy

Ustawienie czasu przełączania docelowego zaworu paszowego między położeniami otwarcia i zamknięcia.

Czas wstrzymania docel

Ustawienie określające czas, przez jaki przenośnik poprzeczny pracuje między cyklami odważania paszy do poszczególnych celów. Spowoduje to opróżnienie przenośnika, umożliwiając uzyskanie krótkiej przerwy podczas przełączania celów.

Tryb docelowy

Wybór różnych obliczeń dziennej częstotliwości karmienia:
Cel dzienny:

Stała ilość paszy na cel (kg).
Krzywa referencyjna:

Gramy na zwierzęta według krzywej (koguty/kury) (zmienna całkowita ilość paszy).
Cel dzienny/zwierzę:

Stała ilość na zwierzę (w gramach) (zmienna całkowita ilość paszy).
Wybór rodzaju paszy

Wyboru rodzaju paszy dokonuje się dla poszczególnych typów zwierząt lub dla każdego celu.
Na cel:
Wybór typu paszy dla każdego celu (w menu

Napełnianie | Cele).

Na typ zwierzęcia:
Wybór typu paszy dla każdego typu zwierząt (w menu
Napełnianie | Wybór
typu paszy). Należy wybrać tę opcję, jeśli wszystkie zwierzęta tej samej płci mają
otrzymywać taką samą paszę.
Ograniczenie celów
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Jeśli podczas karmienia zwierząt jest potrzebne więcej paszy niż mogą pomieścić
cele, system musi je ponownie napełnić. Można dokonać jednego napełnienia.
Patrz także Ograniczenie celów — ponowne napełnianie [} 20].
Ustawienia celów

Wybór grupy i typu zwierząt oraz konfiguracji pracy dodatkowej.
Ponadto w przypadku regulacji na podstawie krzywej referencyjnej lub celu dziennego należy ustawić Cel względny (%). Patrz także informacje poniżej.
W przypadku opcji Ograniczenie celu są dostępne również ustawienia maksymalnej
ilości paszy przy standardowym i ponownym napełnianiu.
Grupa zwierząt: Wybór grupy zwierząt dla każdego celu.
Typ zwierząt: Wybór typu zwierząt (kury/koguty) dla każdego

celu.
Należy pamiętać, że skonfigurowany typ zwierząt w każdej z
grup musi być zgodny z ustawieniami w menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna instalacja | Produkcja | Typ zwierząt.
Po uruchomieniu: Ustawienie czasu potrzebne na dotarcie pa-

szy z wagi do poszczególnych celów.
Cel 1 to cel znajdujący się najbliżej wagi.
Cel względny: Ustawienie dystrybucji paszy między poszcze-

gólnymi celami. Stosowane w przypadku konfigurowania celów
na podstawie krzywej referencyjnej.

Instrukcje techniczne
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Podczas dystrybucji sterownik reguluje ją tak, aby suma zawsze
wynosiła 100% dla tej samej grupy zwierząt.

Po uruchomieniu:

Rozpoczęcie podawania paszy do celu 5
Zakończenie podawania paszy do celu 4
Czas
przerwy

Rysunek 7: Po uruchomieniu i wstrzymaniu

3.5.4.3.1 Ograniczenie celów — ponowne napełnianie
Istnieje możliwość ustawienia, aby sterownik ponownie napełniał cel, gdy jedno napełnienie nie zapewnia wymaganej ilości paszy.
Wybierz Tak w kolumnie Ograniczenie obok typu zwierzęcia, dla którego jest wymagane ponowne napełnienie.
Opóźnienie ponownego napełniania: Ustawienie czasu od rozpoczęcia podawania paszy do jej dotarcia do celu.
Maks. czas ponownego napełniania: Ustawienie maksymalnego czasu, przez jaki może trwać ponowne napełnianie. Jeżeli przekroczy ten czas, sterownik wyemituje alarm.
Maks. ilość napełniania: Ustawienie maksymalnej ilości paszy, którą może pomieścić cel.
Maks. ilość ponownego napełniania: Ustawienie maksymalnej ilości paszy, która będzie używana do ponowne-

go napełniania.
Funkcja ponownego napełniania jest stosowana zarówno podczas napełniania automatycznego, jak i ręcznego.
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Sekwencja:
1. Początek: 13:00
2. Opóźnienie: 02:00 mm ss
Od początku ponownego napełniania

3. Pasza dociera do celu: 13:02

Opóźnienie ponownego napełniania

Aż pasza osiągnie cel

Rysunek 8: Ponowne napełnianie musi być nieznacznie opóźnione (Opóźnienie ponownego napełniania), aby zagwarantować, że w celu jest miejsce na paszę.

3.5.4.4 Karmienie rzędowe (piętrowe)
Karmienie rzędowe można stosować na przykład w klatce lub wolierze niosek. Liczba przekaźników w instalacji
karmienia rzędowego określa opcje jego karmienia.
W zależności od konfiguracji karmienie rzędowe może spełniać różne potrzeby w budynku niosek.
W systemie woliery można na przykład zapobiec przebywaniu ptaków w górnej części budynku w środku dnia.
W systemie klatki można wyłączać poszczególne poziomy, na których nie ma potrzeby karmienia w związku z
zasiedleniem budynku.

Tryb karmienia rzędowego

Wybór przekaźnika na poziom lub grupę paszową.
Przekaźnik umożliwia ręczne włączanie i wyłączanie karmienia dla poszczególnych poziomów lub grup.

Liczba linii paszowych
(woliera niosek)

Ustawienie liczby zainstalowanych linii paszowych (paszociągów).

Liczba grup paszowych

Ustawienie liczby grup paszowych.

Ustawienia grupy paszowej
Grupa paszowa Ta opcja służy do nadawania nazwy grupie karmienia, aby ułatwić jej identyfikację

w menu i alarmach.
Pierwsza/ostatnia linia pa- Ustawienie pierwszej i ostatniej linii paszowej (woliera niosek).
szowa
Czas karmienia Ustawienie czasu karmienia.
Ustawienia poziomów
(klatka niosek)

Przypisywanie grup paszowych do poziomów.

Ustawienia wejścia przerwy karmienia

Ustawienie określające, czy karmienie ma się automatycznie uruchamiać ponownie.

Dodatki paszowe

Ta funkcja jest przeznaczona dla niosek podczas produkcji jaj i pozwala na dodawanie np. skorupek jaj do paszy od określonego dnia i określonej pory dnia.

Zachęcanie do jedzenia

Ustawienie krótkich przerw między karmieniami, gdy system karmienia pracuje,
aby zachęcić kury do jedzenia większej ilości paszy.
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Użyj karmienia dzielonego Ustawienie określające, czy zwierzęta powinny być karmione różnymi typami pa-

szy w ciągu dnia. Ta funkcja umożliwia wybór typu karmy maksymalnie cztery razy dziennie.
Liczba grup karmienia zależy od fizycznych wymiarów systemu karmienia (liczba zwierząt, pojemność wag, liczba przenośników poprzecznych, pojemność przenośników poprzecznych, silosy dzienne). Im więcej utworzonych grup karmienia, tym czas potrzebny do zakończenia programu karmienia będzie dłuższy.

Poziom 6
Grupa paszowa 1

Poziom 5
Poziom 4

Grupa paszowa 2
Poziom 3
Poziom 2
Grupa paszowa 3
Poziom 1
Rząd 1
Rząd 2
Rząd 3
Rysunek 9: Przykłady oznaczeń karmienia rzędowego. Grupa paszowa 1 — tutaj na górnym poziomie — jest karmiona w
pierwszej kolejności.

Konfiguracja czasu pracy.

Grupa karmienia 1 jest karmiona jako pierwsza, a następnie
karmione są kolejne grupy. Zmiana na następną grupę karmienia następuje w momencie zatrzymania paszociągu po upływie
zadanego czasu pracy. System zostaje następnie napełniony
(czujnik zarejestruje, kiedy będzie pełny). Wtedy też rozpoczyna
się karmienie następnej grupy.
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Rysunek 10: Czas pracy to czas potrzebny do wykonania przez paszociąg pełnego przebiegu.
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3.5.4.5 Wagi paszy
3.5.4.5.1 Wspólna waga paszy — za pośrednictwem sterowników w tej samej sieci
Następujące wagi paszy: DOL 9940, waga bębnowa lub elektroniczna waga silosu mogą być współdzielone za pośrednictwem sieci.
Waga paszy może być współdzielona przez maksymalnie 8 sterowników, jeżeli sterowniki są podłączone do tej
samej sieci (LAN) (patrz Ustawienia sieciowe [} 49]). Sterownik z połączoną wagą paszy jest ustawiony jako
„Główny”(Master), pozostałe jako „Klient” (Slave). Zob. sekcja Wspólne urządzenia [} 11]. Wszystkie silosy i wagi silosów muszą być połączone i zainstalowane w sterowniku głównym.

Klient

Przewód LAN

Klient

Przewód LAN
Podajn

ik popr

zeczny

3

Podajn

ik pop

rzeczn

y2

Podajn

ik popr

zeczny
1

Główny

Każdy sterownik musi mieć własny przenośnik poprzeczny.
Waga paszy nie może mieć klapy rozdzielania paszy.
Po zakończeniu karmienia lub napełniania w jednym budynku inwentarskim, waga paszy zostaje zwolniona do
użytku w innym budynku.
Status wagi paszy można zobaczyć w menu
ga paszy.

| Produkcja | Waga paszy oraz Produkcja | Wspólna wa-

Sterownik główny może wyświetlać łączne zużycie paszy dla wszystkich budynków oraz aktualną zawartość silosu. Dostawy do silosu muszą być również wprowadzane w sterowniku głównym.
Każdy sterownik pokazuje zużycie w danym budynku po skonfigurowaniu programów karmienia w poszczególnych sterownikach.

3.5.4.5.2 Wspólna waga paszy z klapą rozdzielania
DOL 9940-2 lub waga bębnowa
Waga paszy może być współdzielona między dwoma sterownikami budynku. Jeden sterownik należy ustawić
jako komputer sterujący. Oznacza to, że ten sterownik budynku steruje klapą dystrybucji wagi. W tym celu używa przekaźnika. Oba sterowniki używają wejścia (sygnał współdzielony) oraz przekaźnika (przekaźnika żądania) do wzajemnego sygnalizowania, czy aktualnie używają wagi paszy.

Sterownik budynku
Żądanie przekaźnika

24

Stosuje wagę paszy

Nie stosuje wagi paszy

Klapa dystrybucji. Przekaźnik WŁ

Klapa dystrybucji. Przekaźnik WYŁ

Pozycja klapy dystrybucji: 10 V

Pozycja klapy dystrybucji: 0 V

Zawsze WŁ

WYŁ
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Stosuje wagę paszy

Nie stosuje wagi paszy
Gdy karmienie jest wymagane, należy włączać przekaźnik na 10 sekund co 2 minuty.

Wspólny sygnał

0 V. Jeśli w drugim budynku ma
być zastosowana waga, sygnał będzie wzrastał do 10 V przez 10 sekund co 2 minuty.

Wspólny sygnał to 10 V.

Sygnały dla wspólnej wagi paszy.
Ponadto każdy sterownik ma własny czujnik zapotrzebowania paszy, przekaźnik przenośnika poprzecznego,
czujnik napełnienia przenośnika poprzecznego i przenośniki spod silosu.
Dodatkowo dla każdego sterownika instaluje się określoną liczbę silosów.
W obu sterownikach należy przeprowadzić kalibrację wspólnej wagi paszy (można skopiować wartości
kalibracji z jednego sterownika do drugiego).

3.5.4.5.3 Silos współdzielony
Funkcji Silos współdzielony można używać tylko na fermach, gdzie sterowniki produkcji w budynkach są połączone za pomocą sieci LAN i gdzie używany jest program do zarządzania fermą FarmOnline Explorer.
Sterowniki produkcji w różnych budynkach powinny regulować i rozprowadzać paszę z silosu, z którego pasza
jest doprowadzana do kilku budynków.
Gdy pasza z silosu jest rozprowadzana między budynkami, wartości zużycia/dostawy z jednego sterownika produkcji są rejestrowane na innych jako zmiana aktualnej zawartości silosu.
Stosuje się poniższe wartości:
1. Zawartość silosu Sterownik produkcji automatycznie zmniejsza zawartość silosu o ilość odpowiadającą zużyciu paszy przez zwierzęta.
2. Użytkownik ręcznie wprowadza ilość dostarczonej paszy w jednym ze sterowników budynku, a pozostałe
sterowniki budynku automatycznie aktualizują zawartość silosu. Jednak informacja o ilości dostarczonej paszy jest dostępna tylko w dzienniku dostawy w sterowniku budynku, w którym została wprowadzona.
3. Tara. Użytkownik może zmienić aktualną zawartość silosu. Może ona mieć dowolną wartość, jednak ta
funkcja jest najczęściej używana, aby sterownik produkcji rejestrował pusty silos, którego zawartość wynosi
0.
Sterowniki produkcji w budynkach powinny być połączone w tej samej sieci LAN. W programie do zarządzania
FarmOnline Explorer sterownik produkcji powinien być częścią tej samej konfiguracji. Dzięki temu komputery
uzyskują wzajemnie dostęp do danych. Patrz rozdział Ustawienia sieciowe [} 49], aby uzyskać informacje na
temat konfiguracji sterowników produkcji w sieci. Opis tworzenia konfiguracji, patrz instrukcja techniczna FarmOnline Explorer. Należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:
1. Podłączyć sterowniki produkcji w budynkach do sieci LAN.
2. Utworzyć konfigurację w programie FarmOnline Explorer, w której ujęto sterowniki.
3. Utworzyć nazwę silosu współdzielonego na jednym z komputerów w budynkach.
4. Wybrać silos w pozostałych sterownikach.
Wszystkie silosy mogą być używane jako silosy współdzielone. Silos należy skonfigurować we wszystkich połączonych sterownikach.
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W pierwszej kolejności należy wybrać liczbę silosów.
Następnie w sekcji Ustawienia silosu należy wybrać, czy silos
ma być współdzielony z innymi sterownikami produkcji.

Należy ustawić współdzielony silos.

Aby to zrobić, należy wybrać opcję Utwórz silos.
Nazwa silosu współdzielonego powinna być unikatowa dla całej
fermy, aby można było go łatwo zidentyfikować.

Po utworzeniu silosu współdzielonego należy go wybrać w pozostałych sterownikach, aby skonfigurować połączenie między
nimi. Aby to zrobić, należy kliknąć opcję Dołącz.
Silos współdzielony z nową nazwą jest wyświetlany w menu
produkcyjnym.

Silosów nie można współdzielić w przypadku włączenia funkcji elektronicznego nadzoru silosu lub wybrania elektronicznej wagi silosu jako wagi paszy.

3.5.4.5.4 Elektroniczna waga silosu
Należy rozpocząć od wybrania opcji Elektr. waga silosu, a następnie liczby silosów w opcji Silosy dla wagi paszy.
Należy pamiętać, że przed wybraniem elektronicznej wagi silosu należy zamontować wagi silosów; patrz również menu instalacji oraz podręcznik techniczny użytkownika wagi silosu.
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Na fermach z kilkoma silosami i tylko jednym fizycznym przenośnikiem paszy od silosu, należy wybrać opcję
Wspólny przenośnik elektr. wagi silosu.
Stabilny sygnał ważenia jest ważny dla uzyskania prawidłowo zarejestrowanego zużycia paszy, jej podawanej
ilości i wagi silosu.
Z tego względu podczas montażu należy uwzględnić następujące warunki
• Przewody sygnałowe z ogniw obciążnikowych do wzmacniacza ogniw obciążnikowych muszą być możliwie
jak najkrótsze. Wszystkie przewody muszą mieć jednak taką samą długość.
• Przewód sygnałowy ze skrzynki przyłączeniowej do wzmacniacza ogniw obciążnikowych musi być możliwie
jak najkrótszy.
• Wszystkie ogniwa obciążnikowe, skrzynki przyłączeniowe i wzmacniacze stóp tensometrycznych należy
podłączyć przewodami ekranowanymi.
• Między przewodami sygnałowymi a przewodami zasilającymi musi być zachowany odstęp co najmniej 1
metra.
• Przewody magistrali CAN ze wzmacniacza ogniw obciążnikowych do sterownika muszą być możliwie jak
najkrótsze i ekranowane.
• Między przewodem magistrali CAN a przewodami zasilającymi musi być zachowany odstęp co najmniej 1
metra.
• Wszystkie ogniwa obciążnikowe muszą być podłączone do tej samej masy.
• Silos musi „pływać” w mocowaniu mechanicznym.
• Nachylenie silosu nie może przekraczać 1%.

3.5.4.5.5 Waga paszy
Waga przechylna

Ustawienie wagi przechylnej do wymaganej liczby kg na przechył.
Przesyła impuls dla każdej odważonej porcji paszy.

Pasza na sekundę

Ustawienie wagi paszy sterowanej czasowo do wymaganej liczby kg na sekundę.

Napełnij wagę ilości

Ustawienie maksymalnej ilości paszy na ważenie (waga bębnowa i DOL 9940-2).
Ustawienia fabryczne: 20 kg
Należy pamiętać, aby zmienić tę wartość do 40 kg w przypadku używania DOL
9940-2.

Regulacja paszy
Maks. czas pracy przenośnika poprzecznego

Ustawienie maksymalnego czasu pracy przenośnika bez podawania paszy przez
wagę. Następnie sterownik budynku zatrzymuje przenośnik. Nie zostanie on uruchomiony ponownie, dopóki waga nie poda ponownie paszy lub nie zostanie aktywowany czujnik zapotrzebowania paszy.

Zatrzymaj system poda- Ustawienie maks. czasu, w jakim ostatni zbiornik przenośnika ślimakowego może
wania paszy, jeśli przen. być pusty. Sterownik zatrzyma wtedy proces karmienia do momentu ponownego
poprz. jest pusty
napełnienia zbiornika przez wagę paszy.
Karmienie zgodnie z pro- Karmienie jest regulowane według ustawień czasowych w programie oświetlenia.
gramem oświetlenia
W przypadku paszociągu łańcuchowego, pierwsza połowa zaczyna się przy usta-

wieniu „świt”.

3.5.4.5.6 Silos
Wydajn. silosu 1
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Ustawienie maksymalnej wydajności silosu. Stosowane w połączeniu z widokiem
graficznym na kartach silosów i w programie do zarządzania FarmOnline Explorer
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Ta opcja służy do nadawania nazwy silosowi zgodnie z jego funkcją, aby ułatwić jego identyfikację w menu i alarmach.

Nazwa

3.5.5 Woda
Litry na impuls

Ustawienie liczby litrów przepływających przez wodomierz przy każdym impulsie.

Ustawienia przek. wodomierza

Po wybraniu przekaźnika do wodomierza można wyłączyć dopływ wody w przypadku jej nadmiernego zużycia.
Przekaźnika nie można aktywować w przypadku braku zasilania. W takim przypadku dopływ wody pozostanie włączony.

Ustawienia wodomierza

Wybierz, czy w danych dla ogólnego zużycia wody ma zostać uwzględnione indywidualne zużycie każdego z wodomierzy (w przypadku wielu wodomierzy).

Sterowanie wodą

Wybór typu regulacji wody (sterowanie czasowe, sterowanie czasowe bez przekaźnika lub sterowanie czasowe i ilościowe).

Regulacja wody za pomocą programu oświetlenia

Woda jest regulowana według ustawień czasowych w programie oświetlenia.

3.5.5.1 Grupy wody
Ten rozdział dotyczy tylko niosek w klatkach i konfiguracji z wieloma wodomierzami.

Budynek inwentarski można podzielić na kilka grup wody z przypisanymi do nich wodomierzami. Umożliwia to
pomiar zużycia wody w poszczególnych grupach. Ustawienia należy skonfigurować dla poziomów i wodomierzy
należących do poszczególnych grup wody.

Liczba grup wody

Ustawienie liczby grup wody.

Ustawienia grupy wody

Ustawienie określające, które poziomy należą do poszczególnych grup wody.
Pierwsza grupa zawsze oznacza najniższy poziom.

Ustawienia grupy wody/
wodomierza

Ustawienie określające, który wodomierz należy do poszczególnych grup wody.

3.5.5.2 Wodomierz
Wodomierz

Ustawienie liczby litrów dostarczanych przez zamontowany wodomierz.

Konfiguracja wodomierza

Wybrać, czy w danych dla ogólnego zużycia wody ma zostać uwzględnione indywidualne zużycie wodomierza.

Woda zgodnie z programem oświetlenia

Woda jest regulowana według ustawień czasowych w programie oświetlenia.

3.5.6 Waga dla ptaków
Dla każdej zainstalowanej wagi dla ptaków należy wybrać szereg ustawień zależnie od tego, czy będą ważone
brojlery, sztuki rozpłodowe czy nioski.
Brojler
Typ wagi

Wybór typu wagi na podstawie jej skali pomiarowej (w kilogramach).

Typ zwierząt

Wybór typu ważonych zwierząt.
W przypadku zwierząt seksowanych (kury i koguty) wagi można skonfigurować
do ważenia kur lub kogutów.
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Algorytm ważenia

Wybór, czy waga referencyjna powinna być stale dostosowywana do zarejestrowanych ważeń (adaptacyjna) czy powinna pozostawać bez zmian (nieadaptacyjna).
Tylko grupy zwierząt Kury lub Koguty.

Nazwa

Nadanie nazwy wadze, aby można ją było zidentyfikować w menu.

Stado reprodukcyjne
Typ wagi

Wybór typu wagi na podstawie jej skali pomiarowej (w kilogramach).

Kategoria zwierząt

Wybór, z którą Grupą zwierząt ma być powiązana waga.
Wszystkie wagi dla ptaków są domyślnie powiązane z Grupą zwierząt 1.
Tylko zwierzęta podzielone na grupy. Patrz także rozdział Kategorie zwierząt dla
sztuk rozpłodowych [} 12].

Typ zwierząt

Wybór typu ważonych zwierząt.
W przypadku zwierząt seksowanych (kury i koguty) wagi można skonfigurować
do ważenia kur lub kogutów.

Algorytm ważenia

Wybór, czy waga referencyjna powinna być stale dostosowywana do zarejestrowanych ważeń (adaptacyjna) czy powinna pozostawać bez zmian (nieadaptacyjna).
Tylko Kury lub Koguty.

Nazwa

Nadanie nazwy wadze, aby można ją było zidentyfikować w menu.

Stado nieśne (nioski)
Typ wagi

Wybór typu wagi na podstawie jej skali pomiarowej (w kilogramach).

Kategoria zwierząt

Tylko sztuki rozpłodowe i nioski podzielone na grupy. Patrz także rozdział Kategorie zwierząt dla sztuk rozpłodowych [} 12].
Wybór, z którą Grupą zwierząt ma być powiązana waga.

Algorytm ważenia

Wybór, czy waga referencyjna powinna być stale dostosowywana do zarejestrowanych ważeń (adaptacyjna) czy powinna pozostawać bez zmian (nieadaptacyjna).
Tylko Kury lub Koguty.

Nazwa

Nadanie nazwy wadze, aby można ją było zidentyfikować w menu.

Kontrola wagi kur

Wybór opcji ręcznego wprowadzania wagi.

Kontrola wagi kogutów

3.5.7 Zegar dobowy
Zegar dobowy program
tygodniowy

Ustawienie, czy zegar dobowy będzie aktywny w poszczególne dni tygodnia.

Nazwa

Nadanie nazwy zegarowi dobowemu zgodnie z jego funkcją, aby można go było
zidentyfikować w menu.

Zegar

Wybór, czy zegar dobowy ma działać według opcji Czas zatrzym czy Czas WŁ.
Czas zatrzym: Ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia.
Czas WŁ: Ustawienie czasu rozpoczęcia i czasu, przez jaki funkcja będzie pracować.
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Te opcje ustawia się w menu

Produkcja | Zegar dobowy.

3.5.8 Gniazda
Aby zapobiec zakleszczeniu jaj podczas zamykania gniazd, drzwi gniazd powoli zamykają się i kolejno otwierają
ponownie.
Zamykanie gniazda przebiega w cyklu naprzemiennego zamykania i wstrzymywania.
Otwieranie gniazd odbywa się ruchem ciągłym.

Instalacja bez wykrywania
Czas otwierania gniazd

Ustawienie czasu potrzebnego do otwarcia lub zamknięcia gniazd.

Czas zamykania gniazd

Instalacja z wykrywaniem
Liczba wykrywań

Ustawienie liczby wykrywań.

Nazwa wykrywania

Nazwa wykrywania powinna określać np. jego położenie, aby można je było zidentyfikować w menu i alarmach.

Czas działania po wykry- Ustawienie, jak długo silniki muszą pracować po wykryciu otwarcia lub zamknięcia.
ciu otwarcia
Gwarantuje to zamknięcie/otwarcie wszystkich gniazd, a nie tylko gniazda, w któCzas działania po wykryciu zamknięcia

rym zamontowana jest funkcja wykrywania.

Regulacja cyklu zamyka- Czas wł. zamykania: Ustawienie czasu, przez jaki drzwi gniazda będą się zamykać
nia
podczas cyklu zamykania.
Czas wył. zamykania: Ustawienie czasu, przez jaki drzwi gniazda będą zatrzymane

podczas cyklu zamykania.
Animacja zamykania
Aby zachęcić kury do opuszczenia gniazda po zniesieniu jaj i uwolnienia przyciśniętych jaj, można zastosować
funkcję animacji zamykania.
Aktywuj animację zamy- Aktywacja lub dezaktywacja animacji zamykania.
kania
Czas przerwy animacji
zamykania

Ustawienie interwału, w jakim ma być uruchamiana animacja zamykania.

Czas trwania animacji
zamykania

Ustawienie czasu, przez jaki drzwi gniazda będą się zamykać podczas cyklu zamykania.

Czas trwania animacji
wstrzymywania

Ustawienie czasu, przez jaki drzwi gniazda będą zatrzymane podczas cyklu zamykania.

3.5.9 GRZEBALISKO (OBSZAR DO DRAPANIA)
Zamykanie obszaru do drapania przebiega w cyklu naprzemiennego zamykania i wstrzymywania (30:00
mm:ss). Robi się to, aby wszystkie zwierzęta znalazły się na zewnątrz przed całkowitym zamknięciem.
Otwieranie obszaru do drapania odbywa się ruchem ciągłym.

Instalacja bez wykrywania
Czas otwierania obszarów do drapania

30
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Czas zamykania obszarów do drapania

Instalacja z wykrywaniem
Liczba wykrywań

Ustawienie liczby wykrywań.

Nazwa wykrywania

Nazwa wykrywania powinna określać np. jego położenie, aby można je było zidentyfikować w menu i alarmach.

Czas działania po wykry- Ustawienie, jak długo silniki muszą pracować po wykryciu otwarcia lub zamknięcia.
ciu otwarcia
Gwarantuje to zamknięcie/otwarcie wszystkich obszarów do drapania, a nie tylko
Czas działania po wykryciu zamknięcia

obszaru, w którym zamontowana jest funkcja wykrywania.

Regulacja cyklu zamyka- Czas wł. zamykania: Ustawienie czasu, przez jaki obszar do drapania będzie się
nia
zamykać podczas cyklu zamykania.
Czas wył. zamykania: Ustawienie czasu, przez jaki obszar do drapania będzie za-

trzymany podczas cyklu zamykania.

Czas otwierania obszaru W przypadku instalacji bez wykrywania.
do drapania

Ustawienie czasu potrzebnego do otwarcia i zamknięcia obszaru do drapania.

Czas zamykania obszaru
Otwieranie obszaru do drapania ruchem ciągłym w określonym czasie (05:00
do drapania

mm:ss).

Zamykanie obszaru do drapania przebiega w cyklu naprzemiennego zamykania
i wstrzymywania (30:00 mm:ss). Robi się to, aby wszystkie zwierzęta znalazły się
na zewnątrz przed całkowitym zamknięciem.
Czas WŁ zamykania obszaru do drapania

Ustawienie czasu, przez jaki obszar do drapania będzie się zamykać podczas cyklu
zamykania.

Czas WYŁ zamykania ob- Ustawienie czasu, przez jaki obszar do drapania będzie zatrzymany podczas cyklu
szaru do drapania
zamykania.

3.5.10 Licznik jaj
Należy wybrać typ systemu, który będzie zgodny z konfiguracją budynku inwentarskiego i systemem liczenia jaj.
W przypadku niosek w klatkach są dostępne 3 systemy do automatycznej konfiguracji systemu liczenia jaj. Wykonuje się to na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika w menu Techniczne | Ręczna instalacja | Typ budynku i Ustawienia budynku.
We wstępnie zdefiniowanych konfiguracjach liczba liczników jaj, pozycji jaj i podnośników jaj zależy od liczby
rzędów i poziomów, a sterowniki produkcji przypisują im indywidualne nazwy.
System liczenia jaj

Należy wybrać jeden z systemów liczenia jaj:
Zdefiniowane przez użytkownika: Używany w budynkach inwentarskich, w któ-

rych wymagana jest elastyczna konfiguracja liczenia jaj.
1 licznik w budynku: Do budynków inwentarskich z tylko 1 licznikiem jaj.

3 wstępnie zdefiniowane konfiguracje dla niosek w klatkach:
Wzdłużnie: Do budynków inwentarskich z licznikami jaj zamontowanymi na prze-

nośnikach wzdłużnych.
Przenośnik poprzeczny z podnośnikiem: Do budynków inwentarskich, w których

liczniki jaj są zamontowane na przenośniku poprzecznym, a taśma przenośnika
może być podnoszona do poszczególnych poziomów.
Przenośnik poprzeczny z windą: Do budynków inwentarskich, w których liczniki jaj

są zamontowane na przenośniku poprzecznym, a jaja są transportowane przy
użyciu windy.
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3.5.10.1 Wstępnie zdefiniowane konfiguracje z przenośnikami poprzecznymi
Liczba przenośników poprzecznych

Wprowadzenie liczby zainstalowanych przenośników poprzecznych.

Liczba liczników jaj

Wybór opcji między 1 licznik na rząd na przenośnik poprzeczny lub 2 liczniki na
rząd na przenośnik poprzeczny.

Ustawienia przenośnika
poprzecznego

Pierwszy poziom: Wprowadzenie pierwszego poziomu dla przenośnika poprzecz-

nego.
Ostatni poziom: Wyświetlenie ostatniego poziomu dla przenośnika poprzecznego.

3.5.10.2 Wstępnie zdefiniowane konfiguracje z przenośnikami wzdłużnymi
Liczba liczników jaj

Wybór liczby liczników jaj na rząd/poziom (1, 2 lub 4).

Przenośnik wzdłużny

Przenośnik wzdłużny

Przenośnik
poprzeczny
Przenośnik
wzdłużny

Rząd 1
Rząd 2
Rząd 3
Rysunek 11: Przykład przenośnika poprzecznego i przenośników wzdłużnych. Liczniki jaj można instalować zarówno na
przenośniku poprzecznym, jak i na przenośnikach wzdłużnych.

3.5.10.3 Konfiguracja zdefiniowana przez użytkownika
Zainstalowane liczniki jaj

Wprowadzenie liczby zainstalowanych liczników jaj.

Wejścia podnośnika jaj

Wprowadzenie liczby wejść dla podnośnika jaj.

Elementy licznika jajek

Wprowadzenie liczby pozycji.

Ustawienie liczników jajek

Licznik: Wprowadzenie numeru licznika jaj.
Wejście podnośnika: Wybór wejścia, do którego jest podłączony licznik jaj.
Nazwa: Nadanie nazwy licznikowi jaj, aby można go było zidentyfikować w menu.

Nazwa powinna umożliwiać określenie, z którego rzędu i poziomu pochodzą jaja.
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Część sumy: Należy określić, czy jaja zarejestrowane przez dany licznik jaj mają

zostać uwzględnione w łącznej liczbie jaj.

Pozycja 7

8

9

Pozycja 4

5

6

Pozycja 1

2

3

Rząd 1

Rząd 2

Rząd 3

Rysunek 12: Przykład numeracji pozycji.

Wejście 3
Licznik jaj 1

Poziom 3

Wejście 2

Licznik jaj 2

Wejście 1

Poziom 2
Licznik jaj 3
Poziom 1

Rysunek 13: Przykład nazw liczników jaj.

3.5.10.4 Ustawienia ogólne dla wszystkich typów systemów liczenia jaj
Liczba jaj na impuls dla
wszystkich liczników jaj

Ustawienie liczby jaj rejestrowanych za pomocą jednego impulsu dla wszystkich
liczników jaj jednocześnie, jeśli wszystkie zainstalowane liczniki jaj są tego samego typu.

Konfiguracja liczby jaj na
impuls

Ustawienie, ile jaj na impuls rejestruje indywidualny licznik jaj.

Ustawienia kategorii jaj

Sterownik budynku pozwala również na rejestrowanie jaj, które zostały złożone
poza gniazdami.
Konfiguracja określająca, czy należy uwzględniać różne typy jaj, czy też odejmować je od całkowitej liczby jaj.
– Jaja systemowe (tylko woliera)
– Jaja podłogowe (tylko woliera)
– Porzucone jaja
– Jaja stłuczone
– Jaja zabrudzone
– Jaja z drobnymi pęknięciami
– Jaja małe
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– Jaja z podwójnym żółtkiem
– Inne jaja
Klasyfikacja jaj

Wybór, czy można wprowadzać rozmiary jaj.

Waga jaja

Wybór, czy można wprowadzać wagę jaj.
Sterownik budynku używa wagi do obliczania kluczowych wartości i krzywych
trendów, np. dla wagi jaj.

3.5.11 Dane wejściowe użytkownika
Można wybrać do sześciu wartości dla poniższych jednostek: żadne, kilogramy, stopnie Celsjusza, waty, metry
kwadratowe, litry, tony i metry.
Wartości można również nazwać według ich funkcji.
Funkcja pozwala na ręczne wprowadzanie danych do systemu, które są następnie obliczane dla bieżącego dnia
i tuczu.
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4 Kalibracja
4.1 Kalibracja wagi ptaków
Ten rozdział dotyczy tylko DOL 53X z oprogramowaniem w wersji 6.6 lub nowszym.

Waga powinna być kalibrowana co najmniej raz w roku.
Kalibracja urządzenia musi odbywać się w stałej i niezmiennej temperaturze. Dlatego po przeniesieniu urządzenia do budynku inwentarskiego potrzebuje ono czasu na aklimatyzację.
W przypadku podłączenia wagi do sterownika budynku z oprogramowaniem w wersji 6.6 lub późniejszym, kalibracja powinna być wykonywana tylko w sterowniku — nie na samej wadze.
Wskaźnik na wyświetlaczu

Objaśnienie działania

Rozpocznij kalibrację

Aktywacja kalibracji.
Po zakończeniu kalibracji sterownik budynku przechodzi do trybu normalnego
WYŁ.
Odczyt sekwencji kalibracji.

Stan kalibracji
Nieaktywna
Oczekiwanie na stabilną i pustą wagę
Umieść odważnik do kalibracji
Usuń odważnik do kalibracji
Kalibracja ukończona
Waga kalibracji

Regulacja dokładnej wagi stosowanej do kalibracji.

Data kalibracji

Data ostatniej kalibracji.

Odchylenie kalibracji

Odchylenie od poprzedniej kalibracji w procentach.

Waga

Wyświetla obecną wagę.

Napięcie

Wyświetla aktualne napięcie wejściowe z wagi.

Przed kalibracją należy zadbać o to, aby zwierzęta nie miały dostępu do wagi, która wymaga kalibracji. Można
na przykład zakryć wagę wiadrem.

W menu
ptaków.

Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Waga dla

Wprowadź masę oodważnika używaną do kalibracji. Wymagania dotyczące wagi kalibracji dla różnych typów wag podano w
tabeli poniżej.
Aktywować opcję Rozpocznij kalibrację, aby rozpocząć kalibrację.
Należy śledzić stan kalibracji w następujących krokach:
Oczekiwanie na stabilną i pustą wagę
Umieść odważnik do kalibracji: Należy ustawić odważnik do

kalibracji na wadze i odczekać 30 sekund.
Usuń odważnik do kalibracji: Należy zdjąć odważnik do kali-

bracji i odczekać 30 sekund, gdy waga jest pusta. Gwarantuje
to, że waga pozostanie pusta aż do zakończenia kalibracji.
Kalibracja ukończona.
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Typ wag

Zalecana waga kalibracji [kg]

Waga 5, 10, 20 i 30 kg

5

Waga 70 kg

10

Inna waga

Połowa maksymalnej wagi

4.1.1 Sprawdzanie kalibracji wagi dla ptaków
Prostym sposobem na sprawdzenie kalibracji wagi ptaków jest sprawdzenie w menu

| Techniczne |

Ręczny/automatyczny | Produkcja | Waga dla ptaków

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić test z pustą wagą dla ptaków (0 kg), a następnie z odważnikiem
do kalibracji o masie 5 kg.
Wyniki powinny być takie, jak podano w tabeli:
DOL 94-10
Waga

DOL 98S-20

Napięcie

Waga

Napięcie

Waga pusta (0 kg) 0 +/- 50 g

0,400-0600 V

0 +/- 50 g

0,400-0600 V

Odważnik 5 kg

5000-5500 V

5000 +/- 200 g

2200-2500 V

5000 +/- 100 g

Jeśli nie uzyskano takich wyników, należy ponownie przeprowadzić kalibrację wagi; patrz rozdział Kalibracja wagi ptaków [} 35]. W razie potrzeby można przeprowadzić ręczną kalibrację wagi w sposób opisany w podręczniku technicznym użytkownika wagi.

4.2 Kalibracja oświetlenia
Po instalacji należy skalibrować sterowanie oświetleniem.
Gdy czujnik oświetlenia jest podłączony do źródła oświetlenia, można dokonać kalibracji w oparciu o zmierzoną
wartość. W innym razie należy użyć luksomierza.
Wybierz menu

Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Oświetlenie.

Aktywuj opcję Ręczna kalibracja.

Oświetlenie sterowane za pomocą przekaźnika
Wprowadź zmierzoną wartość luksów dla opcji WŁ.
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Należy indywidualnie ustawić każdy punkt kalibracji.
WŁ. i WYŁ. dla oświetlenia sterowanego za pomocą przekaźnika.
Punkty 1-6 dla regulatora oświetlenia (sterowanego za pomocą
napięcia 0-10 V).

Regulator oświetl
Należy wprowadzić wartość luksów, która odpowiada zmierzonemu poziomowi światła przy danym napięciu.

4.2.1 Kalibracja barwy oświetlenia
W zależności od stosowanego źródła oświetlenia należy wprowadzić wartość w stopniach Kelvina odpowiadającą żądanej
barwie oświetlenia przy danym napięciu.

4.2.2 Kalibracja czujnika oświetlenia
Używając czujnika oświetlenia DOL 16 można go skalibrować względem bieżącego oświetlenia w budynku inwentarskim.
Zmierz natężenie oświetlenia (luksomierzem) w obszarze budynku inwentarskiego, w którym chcesz określić natężenie
oświetlenia (nie w miejscu, w którym jest zamontowany czujnik).
Porównaj wartość z wartościami w dokumentacji czujnika DOL
16.
Wprowadź zmierzoną wartość w menu

| Techniczne |
Kalibracja | Produkcja | Czujniki oświetlenia | Wejściowa
wartość narzędzia kalibracji.

4.3 Waga paszy kalibracja
Wskaźnik na wyświetlaczu Objaśnienie działania
Stan wagi paszy
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Wskaźnik na wyświetlaczu Objaśnienie działania
Ustawienie żądanej maks. wagi kalibracji.

Waga kalibracji
20,00 kg
Rozpocznij kalibrację

Aktywacja kalibracji.
Po ukończeniu kalibracji sterownik klimatu i produkcji przechodzi do normalnego
trybu pracy.

Pusta waga paszy

Paszę pozostałą w wadze można usunąć. Ustawienie automatycznie wyłącza
się po zakończeniu opróżniania wagi.
Należy pamiętać, że w przypadku DOL 9940-2 w wadze musi znajdować się co
najmniej 10 kg paszy. W przeciwnym razie wagę należy opróżnić ręcznie.
Odczyt sekwencji kalibracji.

Stan kalibracji
Nieaktywna
Czekaj na wagę
Kalibracja z odważnikami
Kalibr. wagi pustej
Kalibracja ukończona
Data kalibracji

Data ostatniej kalibracji.

Odchylenie kalibracji

Odchylenie od poprzedniej kalibracji w procentach.

Wartość kalibracji

Współczynnik kalibracji.
Gdy opcja Tryb pracy wagi jest ustawiona na Wspólna, z klapą, po ukończeniu
kalibracji wartość kalibracji można wprowadzić w drugim sterowniku. Zaleca się
jednak kalibrowanie każdego sterownika osobno.

W menu

Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Waga paszy.

Wprowadzić dostępną wagę kalibracji.
Aktywować opcję Rozpocznij kalibrację.

Waga bębnowa: Po jednokrotnym obróceniu bębna i przed umieszczeniem w nim odważników należy aktywować wyłącznik awaryjny z boku wagi, aby bęben nie obracał się podczas kalibracji.
Należy śledzić stan kalibracji w następujących krokach:
Kalibracja z odważnikami: Umieścić odważniki w bębnie i odczekać jedną minutę.
Kalibracja wagi pustej: Wyjąć odważniki z bębna.
Kalibracja ukończona.

4.4 Kalibracja elektronicznej wagi silosu
Stabilny sygnał ważenia i skalibrowana waga są ważne dla uzyskania prawidłowo zarejestrowanego zużycia paszy, jej podawanej ilości i wagi silosu.
Po zainstalowaniu wagi sterownik będzie emitował cichy alarm do czasu przeprowadzenia kalibracji.
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Test jakości sygnału
W pierwszej kolejności należy sprawdzić jakość sygnału. Trwa
to 5 minut.
Test dostarcza najdokładniejszych wyników, gdy na silos nie
oddziałują pracujący system karmienia ani silne wiatry.

Wybrać menu

Techniczne | Kalibracja | Produkcja |
Sprawdź jakość sygnału silosu

Sprawdzić wynik testu w menu. Jeśli wynik to Słaby lub Bardzo
słaby, należy się liczyć z tym, że otrzymane dane mogą nie być
prawidłowe. Patrz również rozdział Postępowanie w przypadku
słabej jakości sygnału [} 39].
Rozpocznij kalibrację
Rozpocząć kalibrację, wybierając menu Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Silos i ustawiając opcję Kalibruj/ustaw tarę/
zmień na Kalibruj.

Wprowadzić aktualną wagę w silosie w polu Kalibracja, wartość tary.
Wprowadzić wagę dostępną do kalibracji (Kalibracja, ilość ładunku). Im większa jest dostępna waga, tym dokładniejsza będzie kalibracja. Min. 100 kg.
Umieścić wagę kalibracji w silosie.
Odczekać do ustabilizowania się odczytu.
Stan kalibracji zmieni się na: Gotowość do zakończenia kalibracji.

Wybrać opcję Kalibruj/ustaw tarę/zmień i wybrać Zakończony.

W razie niepewności co do zawartości silosu (Kalibracja, ilość tary), można go nadal kalibrować, a menu pokazuje na bieżąco wykorzystywaną ilość paszy. Jednak wskazanie zawartości silosu może być nieprawidłowe.
Wartość tary kalibracji można ustawić w innym czasie, gdy znana będzie dokładna zawartość silosu. Nie trzeba
używać odważników do kalibracji, a następnie korygować wprowadzonych wartości. Zamiast tego należy ustawić opcję Kalibruj/ustaw tarę na Ustaw tarę, co spowoduje wprowadzenie znanej wagi silosu.

4.4.1 Postępowanie w przypadku słabej jakości sygnału
Następujące warunki mogą przyczyniać się do słabej jakości sygnału:
• Przewody ze stóp tensometrycznych są zbyt długie.
• Przewody nie są odpowiednio ekranowane.
• Przewody są ułożone zbyt blisko przewodów zasilających.
• Nieprawidłowe połączenie w skrzynce zaciskowej.
• Stopy tensometryczne nie są uziemione.
• Nieprawidłowy montaż mechaniczny silosu.
• Niska jakość stóp tensometrycznych.
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• Złe warunki atmosferyczne (wiatr).
Jeśli nie następuje stabilizacja silosu, należy sprawdzić instalację elektryczną. Patrz również rozdział Elektroniczna waga silosu [} 26].
Można przeprowadzić diagnostykę, podłączając po jednej stopie tensometrycznej na raz. W ten sposób można
zidentyfikować tensometr, który jest źródłem słabej jakości sygnału.
Zwiększyć wartość opcji Ważenie stabilne, jeśli waga nadal się nie stabilizuje. Należy to jednak zrobić tylko wtedy, gdy na silos oddziałują warunki zewnętrzne, np. silny wiatr.

4.4.2 Zmiana wagi silosu po kalibracji
Jeśli podana ilość paszy nie odpowiada ilości wprowadzonej jako wartość Kalibracja, ilość ładunku, można ją
zmienić bez konieczności przeprowadzania nowej kalibracji.
Wybrać menu Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Silos |
Kalibruj/ustaw tarę/zmień i wybrać opcję Zmień.
Następnie wybrać Nowa kalibracja: ilość obciążenia i wprowadzić prawidłową wartość obciążenia.

4.5 Kalibracja silosu dziennego
Zob. menu

Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Silos dzienny | Silos

Rozpocząć kalibrację, ustawiając opcję Kalibruj/ustaw tarę na
Kalibruj.

Wprowadzić aktualną wagę w silosie w polu Kalibracja, wartość tary.
Wprowadzić wagę dostępną do kalibracji (Kalibracja, ilość ładunku). Im większa jest dostępna waga, tym dokładniejsza będzie kalibracja. Min. 100 kg.
Umieścić odważnik kalibracyjny w silosie.
Odczekać do ustabilizowania się odczytu.
Stan kalibracji zmieni się na: Gotowość do zakończenia kalibr
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Wybrać opcję Zakończony.

Zwiększyć wartość opcji Ważenie stabilne, jeśli waga się nie stabilizuje.
Należy to zrobić tylko wtedy, gdy na silos oddziałują warunki zewnętrzne, np. silny wiatr. Jeśli w normalnych warunkach nie następuje stabilizacja silosu, należy sprawdzić instalację elektryczną.
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5 Przeprowadzenie testu
Po instalacji systemu konieczne jest wykonanie dokładnego testu, aby zapewnić działanie systemu zgodnie
z oczekiwaniami.

5.1 Testowanie podstawowych komponentów
5.1.1 Test alarmu
Wybierz

Ustawienia alarmu.

Uaktywnij Test alarmu, aby rozpocząć test.
Upewnij się, że lampka alarmu miga.
Sprawdź, czy system alarmowy działa zgodnie z przeznaczeniem.
Naciśnij Zatwierdź, aby zakończyć test.
Test należy wykonywać co tydzień.

5.2 Testowanie opcjonalnych komponentów: Ręczne sterowanie
Podczas testów i serwisowania poszczególne elementy podłączone do sterownika klimatu lub produkcji mogą
być przełączane ze sterowania automatycznego na ręczne. Ułatwia to testowanie opcjonalnych elementów, takich jak serwomotory itp.
W menu Ręczny/Automatyczny sterownik budynku wyświetla komponenty wybrane w menu Instalacja.
Automatyczne sterowanie: Sterownik musi być standardowo ustawiony na tryb automatyczny.
Tryb ręczny: Podczas uruchamiania lub serwisowania przydatna może okazać się możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi funkcjami.
Elementy, dla których aktualnie ustawiono sterowanie ręczne,
są wyszczególnione w menu
tomatyczny | Tryb ręczny.

Techniczne | Ręczny/au-

W tym miejscu można również zdeaktywować sterowanie ręczne.

Wybierz funkcję, która ma być testowana i testuj po kolei poszczególne elementy.
Kolorowy pasek w górnej części strony wskazuje, że element
pracuje w trybie ręcznym.
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Po przetestowaniu elementów należy ponownie ustawić sterowanie automatyczne jako funkcja sterowania budynku, aby sterownik działał tak samo, jak wcześniej.

Moduł we/wy zachowa takie samo ustawienie jak w chwili przełączenia elementu w tryb ręczny. Oznacza to, że
praca zostaje wznowiona po przywróceniu sterowania automatycznego.

5.2.1 Test funkcji produkcji
5.2.1.1 Test oświetlenia
Wybrać menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Wybrać opcję Produkcja i wymagany rodzaj oświetlenia, a następnie aktywować Tryb ręczny.
Oświetlenie sterowane przekaźnikiem można testować, podłączając i odłączając przekaźnik.
Aktywować i sprawdzić, czy oświetlenie jest włączone.
Dezaktywować i sprawdzić, czy oświetlenie jest wyłączone.

Regulator oświetlenia należy testować zwiększając i zmniejszając natężenie oświetlenia.
Ustawić maksymalną wartość Zapotrzeb. regulatora oświetl.
Ustawić do wartości średniej i sprawdzić, czy oświetlenie w budynku jest przyciemnione.
Ustawić wartość Zapotrzeb. regulatora oświetl. na 0 i sprawdzić, czy oświetlenie w budynku jest wyłączone.

Barwa oświetlenia
Przetestować funkcję barwy oświetlenia, zmieniając barwę
świecenia.
Należy ustawić wartość maksymalną i sprawdzić, czy barwa
oświetlenia zmienia się zgodnie z oczekiwaniami.
Należy ustawić wartość minimalną i sprawdzić, czy barwa
oświetlenia zmienia się zgodnie z oczekiwaniami.

5.2.1.2 Test czujnika zapotrzebowania paszy i czujnika przenośnika
poprzecznego
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać opcję Produkcja.
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Odczytać napięcie i sprawdzić wartość.
Czujnik zapotrz. paszy:

• 0,0 V = brak zapotrzebowania paszy
• 10,0 V = zapotrzebowanie paszy
Powtórzyć test dla pozycji Przen. poprz. czujnik. Wartości dla
czujnika przenośnika poprzecznego są takie same.

5.2.1.3 Test wagi bębnowej
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Waga paszy.
Aktywować opcję Pusta waga paszy.
Bęben wykona jeden obrót. Testowane elementy:
• Przekaźnik silnika (Przekaźnik opróżniania)
• Czujnik indukcyjny (Ustawienie wagi)
Jeżeli bęben wykona jeden obrót, należy ponownie dezaktywować tę funkcję.
Jeżeli po aktywacji funkcji Pusta waga paszy bęben nie obróci
się ani razu, funkcja musi zostać ponownie dezaktywowana, w
przeciwnym razie waga spróbuje wykonać obrót ponownie po
upływie 1 minuty. Sprawdzić napięcie w czujniku indukcyjnym i
spróbować ponownie.
Jeśli waga nie zostanie opróżniona w ciągu maks. 20 sekund, należy ponownie dezaktywować funkcję Pusta waga paszy i sprawdzić napięcie w czujniku indukcyjnym.

Jeśli bęben obróci się więcej niż jeden raz podczas aktywacji funkcji Pusta waga paszy, należy sprawdzić napięcie czujnika indukcyjnego (Ustawienie bębna).
Napięcie powinno mieć następującą wartość:
• Na zewnątrz metalowej płytki (= brak sygnału) < 1,8 V
• Na metalowej płytce > 7 V
Jeśli poziomy napięcia różnią się od podanych powyżej, należy sprawdzić czujnik indukcyjny i rezystancję.

5.2.1.4 Test DOL 9940-2
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Waga paszy
Aktywować opcję Pusta waga paszy
Sterownik budynku aktywuje cewkę elektromagnetyczną, co powoduje otwarcie drzwiczek zbiornika wagi w celu jej opróżnienia.
Jeżeli waga paszy nie opróżnia się, cewka elektromagnetyczna
może być uszkodzona lub zbiornik zawiera mniej niż 10 kg.
Należy sprawdzić zawartość zbiornika wagi.
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Jeśli waga jest pusta, sterownik budynku aktywuje cewkę elektromagnetyczną jeden raz, ale waga nie zostanie opróżniona
(ponieważ ilość paszy waży mniej niż 10 kg).
Jeżeli waga nie jest pusta, ale zawiera mniej niż 10 kg paszy,
waga nie zostanie opróżniona. Sterownik budynku aktywuje
cewkę elektromagnetyczną w regularnych odstępach czasu
(3-4 sekundy).
Gdy ilość paszy w wadze jest niewystarczająca, wagę należy
opróżnić ręcznie przez uruchomienie mechanizmu opróżniającego lub przez dodanie większej ilości paszy do zbiornika wagi
za pośrednictwem ustawień systemu karmienia.
Patrz również: rozdział dotyczący testów w podręczniku technicznym użytkownika DOL 9940-2.

5.2.1.5 Test wspólnej wagi paszy (wspólnej z klapą) — wagi bębnowej i DOL
9940-2
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Waga paszy.
Aktywować opcję Przekaźnik żądania wagi paszy w celu odebrania sygnału z wagi.
Przetestować przekaźnik klapy z poziomu sterownika produkcji,
wybierając opcję Przekaźnik klapy, aby klapa zmieniła położenie.

5.2.1.6 Test wspólnej wagi paszy (za pośrednictwem sterowników w sieci)
Funkcję współdzielenia testuje się przez wykonanie jednego cyklu karmienia we wszystkich sterownikach przy
użyciu tej samej wagi. Wykonać cykl karmienia w jednym sterowniku produkcji na raz.

5.2.1.7 Test klapy rozdzielania paszy (osobne karmienie docelowe dla kogutów i
kur)
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Klapa rozdzielania paszy i aktywować opcję Tryb ręczny.
Aktywować opcję Przekaźnik klapy i sprawdzić, czy klapa zmieniła położenie.
Dezaktywować opcję Przekaźnik klapy i sprawdzić, czy klapa
zmieniła położenie, przesuwając się do drugiego przenośnika
poprzecznego.
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5.2.1.8 Test elektronicznej wagi silosu
Wybrać menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny | Produkcja | Elektr. waga silosu | i wybrać silos

Sprawdzić, czy wartość Aktualna liczba zmienia się, ponieważ
jest to aktualna wartość zmierzona z elektronicznej wagi silosu.
Jeśli wartość nie zmienia się, oznacza to, że wystąpił błąd.
Sprawdzić połączenia; patrz również podręcznik techniczny
użytkownika wagi silosu.

5.2.1.9 Test przekaźników grup karmienia, przekaźnika karmienia, przekaźnika
silosu, przenośnika silosu i minutnika przedziałów
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Przekaźnik paszy i aktywować opcję Tryb ręczny.
Aktywować przekaźnik i sprawdzić, czy funkcja jest włączona.
Dezaktywować przekaźnik i sprawdzić, czy funkcja jest wyłączona.

Powtórzyć procedurę dla poszczególnych funkcji, aby sprawdzić, czy można je włączyć i wyłączyć.

5.2.1.10 Test wagi przechylnej
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać opcję Produkcja.
Odczytać napięcie i sprawdzić styk sygnału zwrotnego w wadze
przechylnej.
Styk sygnału zwrotnego w wadze przechylnej jest sterowany
ręcznie.
Równocześnie sprawdzić napięcie w pozycji Impuls wagi:
• 10 kg = 0,0 V
• 0 kg = 10,0 V

5.2.1.11 Test wodomierza
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Woda| Przekaźnik wodomierza i aktywować opcję Tryb ręczny.
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Aktywować i dezaktywować przekaźnik wodomierza.
Sprawdzić, czy zawór elektromagnetyczny przełącza się.
Odczytać, czy wartości zmieniają się w celu sprawdzenia połączenia do wodomierzy.
Poziom wody
Odczytać, czy wartości są prawidłowe w odniesieniu do aktualnego poziomu wody.

5.2.1.12 Test otwarcia drzwi
Test otwarcie drzwi można zastosować w odniesieniu do otworów wejściowych, woliery, gniazd oraz obszaru
drapania.
Test ma na celu sprawdzenie możliwości otwarcia, zamknięcia i zatrzymania drzwi.
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybierz Klimat | FreeRange | Otwory wejściowe lub Woliera | Sterowanie otworami wejściowymi
lub Sterowanie wolierą lub Produkcja | Gniazdo lub Obszar drapania i aktywuj opcję Tryb ręczny.
Następnie wybierz kolejno Otwórz, Zamknij i Stop.
Upewnij się, że położenie drzwi zmienia się w oczekiwany sposób.

5.2.1.13 Test licznika jaj
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Liczniki jaj
Sprawdzić, czy licznik jaj jest prawidłowo zamknięty w odniesieniu do wymaganej pozycji.

Sprawdzić w menu

Techniczne | Instalacja | Ręczna
instalacja | Produkcja | Jaja | Konfiguruj jaja na impuls, ile

jaj jest wymaganych do wywołania impulsu i przepuścić tę liczbę jaj, aby wynik uległ zmianie.
Wejścia licznika jaj
Sprawdzić, czy wejścia są prawidłowo podłączone względem
wymaganej pozycji.

5.2.1.14 Test wagi dla ptaków
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Waga dla ptaków
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Sprawdzić, czy waga jest prawidłowo podłączona w wymaganej
pozycji, umieszczając na niej jakiś przedmiot, aby odczyt uległ
zmianie.
Skalibrować wagę zgodnie z podręcznikiem obsługi wagi dla
ptaków. W przypadku podłączenia wagi do sterownika budynku
z oprogramowaniem w wersji 6.6 lub późniejszym, kalibracja
powinna być wykonywana tylko w sterowniku — nie na samej
wadze. Patrz również rozdział Kalibracja wagi ptaków [} 35].

5.2.1.15 Test przekaźnika zegara dobowego
Wybierz menu

Techniczne | Ręczny/automatyczny.

Następnie wybrać Produkcja | Zegar dobowy i aktywować opcję Tryb ręczny.
Aktywować test i sprawdzić, czy zegar dobowy jest włączony.
Dezaktywować test i sprawdzić, czy zegar dobowy jest wyłączony.

5.3 Test połączenia sieciowego
Jeśli sterownik jest zintegrowany z siecią, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem komputerowego
oprogramowania zarządzającego FarmOnline Explorer, poszczególne sterowniki muszą być widoczne w FarmOnline. Testowanie połączenia sieciowego opisano również w Instrukcji technicznej FarmOnline Explorer.
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6 Serwis
6.1 Ustawienia podst
6.1.1 Ustawienie dopuszczalnych wartości dla elektronicznej wagi silosu i
wagi silosu dziennego
Ważenie stabilne

Gdy wartość wagi zmienia się w zakresie mniejszym niż ta wartość, wagę
uznaje się za stabilną.
Jeśli nie można zmienić statusu wagi z dostawy na inny, konieczne może być
zwiększenie wartości tego ustawienia, jak również ustawienia Waga nie jest
stabilna.

Ważenie niestabilne

Gdy wartość wagi zmienia się w zakresie większym niż ta wartość, wagę
uznaje się za niestabilną

Silos/Silos dzienny stabilny

Wskazanie, czy silos jest stabilny.

Tryb dostawy silosu
(silos)

Dopóki pasza jest dostarczana do silosu, tryb dostawy jest włączony.

Poziom detekcji minimum
(silos dzienny)

W zależności od pojemności wagi, należy ustawić wartość określającą, kiedy
sterownik produkcji ma uznać wagę za pustą. Ta wartość musi być niższa niż
ta, do której może na pewno obniżyć się wartość wagi.

6.1.2 Test jakości sygnału silosu
Po zakończeniu instalacji lub w przypadku wątpliwości, czy waga silosu działa prawidłowo, należy sprawdzić jakość sygnału silosu.
| Techniczne | Kalibracja | Produkcja | Sprawdź jakość sygnału silosu
Test jakości sygnału startu

Aktywacja lub dezaktywacja testu sygnału.

Pozostały czas testu

Odliczanie pokazujące, jak długo będzie trwał test. Czas trwania całego testu
wynosi 5 minut.

Data testu

Data ostatniego testu sygnału.

Wyniki testu

Wyniki testu mogą być następujące: Doskonały, Dobry, Średni, Słaby lub
Bardzo słaby.

Test należy przeprowadzić przy wyłączonym systemie karmienia i w bezwietrzny dzień.
Jeśli wynik testu to Słaby lub Bardzo słaby, należy zapoznać się z podręcznikiem technicznym użytkownika wagi silosu DOL 199 w celu zidentyfikowania usterki.

6.1.3 Ustawienia sieciowe
Sterowniki można instalować w sieci. W ten sposób mogą współdzielić ze sobą urządzenia.
Współdzielenie wymaga:

Instrukcje techniczne

49

DOL 535 • DOL 539
• Kablowego połączenia LAN między sterownikiem zapewniającym wspólne urządzenia a sterownikiem korzystającym z takich urządzeń.
• Stabilnej sieci. Przykładowo w FarmOnline Explorer – Informacje o sieci – nie mogą występować żadne
ostrzeżenia.
• Wszystkie sterowniki muszą mieć statyczny adres IP.
Sterownik udostępniający swoje urządzenia innym nazywa się „sterownikiem głównym” (ang. master). Sterowniki uzyskujące informacje od sterownika głównego nazywane są „klientami”.
Sterownik może być sterownikiem głównym np. czujnika temperatury zewnętrznej, lecz równocześnie klientem
czujnika temperatury zewnętrznej podłączonego do innego sterownika.
Klient

Klient

Główny

Klient

Klient

Klient

Rysunek 14: Przykład konfiguracji sieci w dwóch budynkach, każdy z 3 sterownikami.

Zwykle obecność 3 sterowników w każdym z 2 budynków oznaczałaby konieczność zainstalowania 6 czujników
temperatury zewnętrznej. Jednak jeśli wszystkich 6 sterowników jest podłączonych w jedną sieć, mogą udostępniać sobie nawzajem dane z jednego czujnika temperatury zewnętrznej.
Program zarządzający FarmOnline Explorer ma dostęp do sterowników budynków za pośrednictwem sieci gospodarstwa.
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Ustawienia sieciowe | Konfiguracja IP

Adres MAC

Adres MAC sterownika. Jest on np. używany w celu śledzenia błędów w sieci.

Tryb konfiguracji IP

DHCP lub statyczny adres IP.

Adres IP

Adres IP sterownika, np. 192.168.1.101.

Maska sieci

Maska sieci sterownika, np. 255.255.255.0.

Adres bramki IP

Adres bramy sterownika, np. 192.168.1.1.

Edytuj

Tryb konfiguracji IP: Wybór statycznego adresu IP / DHCP

Wprowadzanie adresu IP, maski sieci i adresu IP bramy.
Maskę sieci i bramę należy ustawić wyłącznie dla statycznego adresu IP.
Sterownik budynku jest domyślnie skonfigurowany na statyczny adres IP.
SKOV A/S zaleca stosowanie standardowej konfiguracji sieci (patrz również Instrukcja techniczna. FarmOnline Explorer).
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Należy pamiętać, że w przypadku przerwania połączenia między sterownikiem głównym a sterownikiem-klientem klient traci informacje pochodzące od wspólnych urządzeń.

Budynek 2
Budynek 1

6.2 Wyświetlacz
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Wyświetlacz

Podświetlenie

Dostosowanie jasności wyświetlacza do aktualnej lokalizacji sterownika.

Podświetlenie (przyciemnione)

Ustawienie jasności wyświetlacza w czasie, gdy sterownik nie jest używany.

Limit czasu podświetlenia

Ustawienie czasu od momentu zakończenia obsługi sterownika do momentu wyłączenia podświetlenia.

6.3 Kopia zapasowa
Wybierz menu

Techniczne | Serwis | Kopia zapasowa

Można zapisać i wczytać kopię zapasowych bieżących ustawień i widoków stron.
Można to zrobić w wewnętrznym module CPU sterownika budynku, na karcie SD lub w pamięci USB.
Jeśli ustawienia mają być skopiowane do innych sterowników
budynku, należy użyć karty SD lub pamięci USB.
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6.3.1 Kopia zapasowa danych historycznych
Moduł CPU typu ARM (jeden port LAN)

Moduł CPU typu IMX (dwa porty LAN)

Ten moduł CPU automatycznie zapisuje
wszystkie dane historyczne na karcie SD,
niezależnie od ustawień wprowadzonych w
menu.

Ten moduł CPU automatycznie zapisuje
wszystkie dane w pamięci wewnętrznej i korzysta z karty SD jedynie jako nośnika kopii
zapasowej.

6.3.1.1 Moduł CPU typu IMX (2 porty LAN)
Ustawienia i strony można zapisać, na przykład, przed dokonaniem zmian. Jeśli chcesz cofnąć zmiany, możesz załadować
zapisane ustawienia oraz strony i w ten sposób anulować zmiany.

6.3.2 Karta SD i pamięć USB
Za pomocą karty SD lub pamięci USB można wykonać kopię zapasową ustawień i danych sterownika, w tym
ustawień, stron, danych historycznych, nazwy budynku, adresu IP, wartości kalibracji itp.
Aby zapobiec utracie danych po wymianie niesprawnego sterownika budynku lub pojedynczych części sprzętu
należy przywrócić wszystkie dane z karty SD.
Do kopiowania danych z jednego sterownika do drugiego oraz do przechowywania danych na komputerze można również użyć pamięci USB.
Można codziennie wykonywać kopię zapasową danych sterownika.
Aktywuj funkcję Codzienna kopia zapasowa w obszarze Karta
SD lub Pamięć USB.
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Po zapisaniu ustawień i stron na karcie SD, nazwa budynku,
data i czas są dodawane automatycznie.
Podczas ładowania można wybrać opcję ładowania ustawień,
ładowania stron lub ładowania ustawień i stron.

Podczas zapisywania ustawień w pamięci USB do pliku można
dodać nazwę.
Wybierz opcję Dodaj plik, aby utworzyć nowy plik, w którym zostaną zapisane ustawienia i strony.
Naciśnij ikonę kosza, aby usunąć plik.

Podaj nazwę pliku.
Każdy plik jest zapisywany z wybraną nazwą, godziną i datą.

Podczas ładowania można wybrać opcję ładowania ustawień,
ładowania stron lub ładowania ustawień i stron.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z funkcji kopii zapasowej zapisywany jest również protokół CAN
oraz konfiguracja adresu IP.

Należy pamiętać, że w module CPU może znajdować tylko jedna pamięć USB, która służy do
przechowywania danych i rejestrów.

Zapisz

Zapisywanie ustawień i stron ze sterownika na karcie SD lub w pamięci USB.

Załaduj

Ładowanie ustawień i stron z karty SD lub pamięci USB do sterownika.
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Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowej danych sterownika. Dane obejmują między innymi ustawienia, strony, dane historyczne, nazwę budynku, adres IP, wartości kalibracji itp.

Przywróć

Przywrócenie danych w sterowniku z kopii zapasowej. Dane obejmują między innymi ustawienia, strony, dane historyczne, nazwę budynku, adres IP, wartości kalibracji itp.

Kopia zapasowa dnia

Aktywacja kopii zapasowej danych sterownika codziennie o godzinie 01:30.

Formatowanie karty SD
Formatowanie pamięci
USB

Usunięcie wszystkich danych z karty SD lub pamięci USB.

Status karty SD
Status pamięci USB

Wyświetlenie statusu karty SD lub pamięci USB.

SKOV A/S zaleca zapisywanie konfiguracji w pamięci USB przed aktualizacją oprogramowania.

6.4 Aktualizacja oprogramowania
Ważne informacje
Wczytywanie nowego programu zajmuje zwykle do dwóch minut.
Podczas aktualizacji nie wolno odłączać zasilania ani usuwać pamięci USB przed całkowitym zakończeniem aktualizacji oprogramowania, tj. zanim graficzny interfejs użytkownika
będzie ponownie dostępny i gotowy do zastosowania.
Odradzamy aktualizację oprogramowania, gdy w budynku przebywają zwierzęta.
Podczas aktualizacji wszystkie przekaźniki są zwolnione, np. do silników klapy. System wentylacyjny będzie więc otwarty, a wszystkie pozostałe funkcje odłączone.
Jeśli konieczna będzie aktualizacja, gdy w budynku przebywają zwierzęta, należy przeprowadzić
aktualizację w obecności eksperta ds. zwierząt i z uwzględnieniem następujących środków ostrożności:
• Ocenić, które funkcje klimatu należy uruchomić w trybie manualnym w trakcie aktualizacji i włączyć przełącznik manualny dla każdej funkcji, aby zapewnić zachowanie tych warunków podczas aktualizacji oprogramowania.
• Jeśli wlot i wylot powietrza powinny pozostać zamknięte podczas aktualizacji, należy odłączyć
zasilanie (230 V oraz baterię) otwierania awaryjnego.
Protokół CAN pozostanie niezmieniony po aktualizacji oprogramowania. Patrz również Schematy
obwodów i Schematy okablowania.

6.4.1 Przygotowywanie do aktualizacji oprogramowania
1. Zanotuj lub zrób zdjęcia stron.
2. Zanotuj lub zrób zdjęcia aktualnej konfiguracji w menu Pokaż połączenia (w niektórych przypadkach aktualizacja oprogramowania ze starego na nowe zmieni przydział poszczególnych wejść i wyjść).
3. Zanotuj lub zrób zdjęcia wartości zarządzania i klimatu opisane w tabeli poniżej.
Jeśli w budynku znajdują się zwierzęta, bardzo ważne jest, aby zanotować wartości, które są opisane na
wykresie: (*Jeśli są zainstalowane).
Menu

Funkcja

Zarządzanie

Nr dnia tuczu

Nastawa

Liczba ustawionych zwierząt
Klimat

54

Nastawa temperatury

Instrukcje techniczne

DOL 535 • DOL 539
Menu

Funkcja

Nastawa

Nastawa temperatury nagrzewnicy*
Nastawa wilgotności**
Wentylacja minimalna
Wentylacja maksymalna
Produkcja

Liczba padłych zwierząt
Silos 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli w budynku znajdują się zwierzęta, należy teraz włączyć funkcje klimatu i produkcji, które należy
obsługiwać manualnie podczas aktualizacji.

6.4.2 Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania
1. Poluzuj śruby (A) mocujące panel przedni.
2. Zdejmij panel przedni.
Pamiętaj, aby nie ciągnąć za płaski kabel, co mogłoby spowodować uszkodzenie wtyku (B).
3. Włóż pamięć USB zawierającą aktualizację oprogramowania do portu USB (C) w module CPU.

W menu

Techniczne | Serwis | Zainstaluj oprogramowanie
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Wybierz żądaną wersję oprogramowania.
Rozpocznie się proces instalacji.
Przed rozpoczęciem aktualizacji ustawienia są automatycznie
zapisywane i wczytywane po ponownym uruchomieniu.
W trakcie aktualizacji oprogramowania sterownik budynku uruchomi się ponownie.

BARDZO WAŻNE jest, aby nie wyłączać zasilania podczas aktualizacji.

Nie należy usuwać pamięci USB aż do całkowitego zakończenia instalacji. Instalacja jest zakończona, gdy interfejs graficzny użytkownika jest dostępny i gdy możliwe jest jego użycie.
Aktualizacja oprogramowania zostanie zakończona.
Jeśli to konieczne, można sprawdzić numer wersji oprogramowania w menu Ogólne | Informacje | Oprogramowanie.

6.4.3 Kontrola po aktualizacji oprogramowania
Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy sterownik budynku funkcjonuje tak jak przed aktualizacją,
ponieważ wskutek aktualizacji mogło dojść do zmiany przydziału poszczególnych połączeń. Sterownik budynku wyśle ostrzeżenie, ale nie wskaże, które przypisanie połączenia zostało zmienione.
Jeśli w budynku inwentarskim są zwierzęta, bardzo ważne jest, aby sprawdzić zanotowane wartości po aktualizacji, aby numer dnia i wszystkie inne ustawienia były poprawne.
1. Sprawdzenie stron.
Porównaj zawartość wyświetlanych strony z wartościami zapisanymi lub sfotografowanymi przed aktualizacją. Jeśli utracono ustawienia, konieczne będzie ponowna konfiguracja wartości na stronach.
2. Sprawdzenie konfiguracji po aktualizacji w menu Pokaż połączenie
Upewnij się, że połączenia są zgodne z zanotowanymi lub sfotografowanymi przed aktualizacją.
3. Na podstawie informacji zapisanych na formularzu ustawić wartości/upewnić się, że wartości robocze i klimatu są takie same, jak przed aktualizacją.
4. Zresetować komponenty klimatu do trybu automatycznego.
5. Upewnić się, że sterownik działa prawidłowo, testując wszystkie komponenty.
Można to zrobić w menu Ręczny/automatyczny. Można przetestować poszczególne funkcje, wybierając
tryb ręczny.
6. Jeśli konfiguracja została skopiowana z innego sterownika budynku, należy ponownie skalibrować
wszystkie serwomotory.
Sterownik załaduje kalibrację wyłącznie wtedy, gdy będzie pochodzić z tego samego sterownika budynku.
Dlatego jeśli dane pochodzą od innego sterownika, wymagana jest kalibracja.
7. Ustawić funkcję Użyj hasła w pożądany sposób.
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6.5 System
6.5.1 Resetowanie danych
Należy pamiętać, że po zresetowaniu sterownik zostanie ponownie uruchomiony.

Wybierz menu

| Techniczne | Serwis | Reset

Resetuj ustawienia i
strony

Sterownik usunie wszystkie ustawienia i przywróci ustawienia fabryczne.

Zresetuj dane FarmOnline

Sterownik usunie wszystkie dane, które zostały zapisane w oprogramowaniu zarządzającym. Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie budynku w konfiguratorze
oprogramowania.

Zerowanie fabryczne

Sterownik usunie wszystkie ustawienia i przywróci ustawienia fabryczne. Usunie
także wszystkie dane wcześniej zapisane w oprogramowaniu zarządzającym (budynek należy ponownie skonfigurować w konfiguratorze oprogramowania).
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7 Ogólne
7.1 O
OPROGRAMOWANIE
Wersja oprogr
ID systemu
Nazwa systemu
Czas budowy
MODUŁ CPU
Kod żądania licencji
Adres MAC
Wersja SDK
Wersja bootloadera
MODUŁ GŁÓWNY
Typ
Wersja oprogr
Nr seryjny.
Skalibrowano
MODUŁY DODATKOWE
Moduły 1–13

Typ
Wersja oprogr
Nr seryjny.

WAGI SILOSÓW
Waga silosu 1

Typ
Wersja oprogr
Nr seryjny.
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8 Instrukcja usuwania usterek
8.1 Rozwiązywanie problemów ze wspólnymi urządzeniami
• Sprawdź ustawienia IP sterowników. Zob. sekcja Ustawienia sieciowe [} 49].
• Sprawdź stan połączenia routera, jeśli router stanowi część sieci. Sprawdź dokumentację routera.
• Połącz komputer i drugi port Ethernet sterownika kablem Ethernet.
– Sprawdź ustawienia IP komputera. Adres IP powinien mieścić się w zakresie adresowania sterownika
i nie może być już zajęty w obrębie sieci.
– Sprawdź połączenie sterownika, stosując test „ping”:
1. Otwórz wiersz poleceń, aby przetestować połączenie
z urządzeniami.
2. Wpisz: ping –n 60 –l 1500 <IP_Addr>

3.
1. Zamiast <IP_Addr> wprowadź adres IP sterownika, który chcesz sprawdzić.
Jakość

Czas reakcji

Utrata pakietów

Dobra sieć

< 20 ms

<1%

Przeciętna sieć

< 100 ms

<5%

Słaba sieć

> 100 ms

>5%

Ping przyjęty.

Ping odrzucony.

8.2 Poziomy sygnałów wagi paszy
8.2.1 Waga paszy sterowana jednym sterownikiem produkcji
8.2.1.1 DOL 9940-2
Styk

Poziom sygnału

Waga paszy, napięcie wagi:

0.9 - 1.1 V = pusta waga
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Styk

Poziom sygnału
6.7 - 6.9 V = pełna waga (40 kg)

Waga paszy, napięcie referencyjne:

Powinno wynosić 9,5-9,7 V we wszystkich warunkach

Waga paszy, cewka elektromagnetyczna:

WŁ = cewka elektromagnetyczna aktywna
WYŁ = cewka elektromagnetyczna nieaktywna

8.2.1.2 Waga bębnowa
Styk

Poziom sygnału

Waga paszy, napięcie wagi:

0.9 - 1.1 V = pusta waga
6.7 - 6.9 V = pełna waga (20 kg)

Waga paszy, napięcie referencyjne:

Powinno wynosić 9,5-9,7 V we wszystkich warunkach

Waga paszy, silnik:

WŁ = silnik pracuje
WYŁ = silnik jest wyłączony

Waga paszy, pozycja górna:

Czujnik poza metalową płytką (= brak sygnału) < 1,8 V
Czujniki na metalowej płytce > 7 V

8.2.2 Waga paszy z klapą rozdzielającą współdzielona między
sterownikami produkcji
Sterownik budynku realizujący funkcję sterowania
Styk
Poziom sygnału
Takie same ustawienia jak dla wagi sterowanej jednym sterownikiem budynku, jak również ustawienia poniżej
Waga paszy, przekaźnik żądania:

Stale WŁ = ten budynek steruje wagą.
WŁ 10 s/WYŁ 2 min = ten budynek próbuje sterować wagą.
WYŁ = ten budynek nie steruje wagą.

Sygnał współdzielony:

Ok. 0 V = drugi budynek nie używa wagi.
Ok. 10 V = drugi budynek używa wagi.

Pozycja klapy dystrybucji:

< 1 V = klapa rozdzielania doprowadza paszę do tego budynku.
> 9 V = klapa rozdzielania doprowadza paszę do innego budynku.

Przekaźnik klapy rozdzielania: WŁ = klapa rozdzielania kieruje paszę do tego budynku.
WYŁ = klapa rozdzielania kieruje paszę do innego budynku.

Sterownik budynku nierealizujący funkcji sterowania
Styk
Poziom sygnału
Takie same ustawienia jak dla wagi sterowanej jednym sterownikiem budynku, jak również ustawienia poniżej
Waga paszy, przekaźnik żądania:

Stale WŁ = ten budynek steruje wagą.
WŁ 10 s/WYŁ 2 min = ten budynek próbuje sterować wagą.
WYŁ = ten budynek nie steruje wagą.

Sygnał współdzielony:

Ok. 0 V = drugi budynek nie używa wagi.
Ok. 10 V = drugi budynek używa wagi.

Pozycja klapy dystrybucji:
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Sterownik budynku nierealizujący funkcji sterowania
Styk
Poziom sygnału
> 9 V = klapa rozdzielania doprowadza paszę do tego budynku.

8.2.2.1 Wagi paszy, współdzielenie sygnałów
Sprawdzić, czy obwody sygnałów współdzielonych są prawidłowo podłączone.
W menu Techniczne | Serwis | Ręczny/automatyczny zarówno sterownik realizujący funkcję sterowania, jak i
niesterujący są ustawione w trybie pracy ręcznej = WŁ.
Sterowanie i sprawdzanie sygnałów odbywa się w menu Techniczne | Serwis | Ręczny/automatyczny| Produkcja | Waga paszy.
Sterowanie sygnałami
1. Ustawić opcję Przekaźnik żądania wagi = WŁ w jednym ze sterowników.
2. Sprawdzić, czy funkcja Sygnał podzielony = ok. 10 V w drugim sterowniku.
3. Ustawić opcję Przekaźnik żądania wagi = WYŁ w jednym ze sterowników.
4. Sprawdzić, czy funkcja Sygnał podzielony = ok. 0 V w drugim sterowniku.
Powtórzyć procedurę względem drugiego sterownika.
Sprawdzanie sygnałów klapy
1. Ustawić opcjęPrzekaźnik klapy = WŁ w sterowniku klimatu i produkcji.
2. Sprawdzić, czy klapa rozdzielania doprowadza paszę do budynku z kontrolerem realizującym funkcję sterowania.
3. Sprawdzić, czy wartość opcji Pozycja klapy = ok. 0 V w obu sterownikach.
4. Ustawić opcjęPrzekaźnik klapy = WYŁ w sterowniku klimatu i produkcji.
5. Sprawdzić, czy klapa doprowadza paszę do budynku z kontrolerem nierealizującym funkcji sterowania.
6. Sprawdzić, czy wartość opcji Pozycja klapy = ok. 10 V w obu sterownikach.
Należy pamiętać o ustawieniu opcji Ręczny/automatyczny = WYŁ w menu Techniczne | Serwis | Ręczny/automatyczny
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9 Dane techniczne
Elektryczne
Napięcie znamionowe

V AC

115*, 200* oraz 230/240 (*nie dotyczy regulatora obrotów)

Napięcie robocze

V AC

103,5-264

Częstotliwość

Hz

50/60

Efekt

W

75

Maks. zużycie energii elektrycznej

A

0,7

Moduł główny
Konfigurowany moduł główny.

Wejścia
Wyjścia/zasilanie

Liczba 0–10 V:
-11 wejść i 2 wyjścia - lub
- 9 wejść i 4 wyjścia - lub
- 7 wejść i 6 wyjść
7 x 0-10 V DC, impedancja wejścia 2,1 mΩ.
Zasilanie 2 x 15 V DC +/- 10% maks. 40 mA łącznie.
2 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, maks. 0,4 A (łącznie dla całego
sterownika).
2 x zasilanie dla potencjometru serwomotoru 10 V DC maks. 40 mA
łącznie.
2 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 100 Ω.

Przekaźniki

12 x NO/NZ, bezpotencjałowe,
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.
1 x przekaźnik alarmowy NZ, maks. 24 V 2 A, min. 12 V 10 mA (obciążenie rezystancyjne).

Moduły WE/WY typ 15
We/wy typu 15, 10RL 8AI
8AO
Wejścia

Bez zworek. Wymaga zewnętrznych rezystorów w celu podłączenia
np. wodomierzy. Rezystory na wyposażeniu.

Wejścia impulsowe
(np. wodomierz, licznik energii)

Minimalna długość impulsu: 75 ms.
Minimalny interwał impulsu: 75 ms.
Maksymalna częstotliwość w impulsach/s: 6 Hz.

Wyjścia/zasilanie

8 x 0-10 V DC, impedancja wejścia 2,1 mΩ.

8 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 10 Ω.
1 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, 0,4 A.

Przekaźniki

10 x NO/NZ, bezpotencjałowe, maks.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.

Moduły WE/WY typ 3
We/wy typu 3, 10RL 8AI
8AO
Wejścia

Ze zworkami dla konfiguracji wejść.

Wejścia impulsowe
(np. wodomierz, licznik energii)

Minimalna długość impulsu: 75 ms.
Minimalny interwał impulsu: 75 ms.
Maksymalna częstotliwość w impulsach/s: 6 Hz.
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Wyjścia/zasilanie

8 x 0-10 V DC, impedancja wyjścia 10 Ω.
1 x zasilanie silnika 24 V DC +/- 20%, 0,4 A

Przekaźniki

10 x NO/NZ, bezpotencjałowe, maks.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V AC/5
A AC.
Maks. napięcie/natężenie przy obciążeniu indukcyjnym 250 V AC/2 A
AC, cos fi 0,8.

Sieć
Interfejs sieci

2 x 10/100 BASE+TX RJ 45

USB

2 x USB 2.0 typu A

Akcesoria
Sterowanie prędkością (wyjście)

Obciążenie silnika maks. 6,8 A, 230–240 V AC/min. 150 W.

Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna otoczenia, robocza
Stopień ochrony

°C (°F) od -10 do +45 (od +14 do 113)
°C (°F) od -25 do +60 (od -13 do +140)
% RH
IP

0-80
54 (ochrona przed bryzgami)
Przyjmuje się, że powierzchnia podstawy jest płaska, tzn. ≤ występuje
różnica wysokości 1,5 mm, a śruba przedniego panelu jest dokręcona
momentem co najmniej 1,5 Nm. 1,5 Nm.

Mechaniczne
Uderzenia kabla
Duże

Małe

30 x M25 dla metrycznych dławików kablowych

20 x M25 dla metrycznych dławików kablowych

Wysyłka
Duże

Małe

Wymiary (wys. x szer. x
głęb.)

mm

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Wymiary w skrzyni wys. x
szer. x głęb.

mm

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Waga

g

7800

5800

Waga transportowa

g

9200

6900
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9.1 Wymiarowany szkic
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10 Funkcjonalność
Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Wentylacja - tryb
X

LPV

X

Tunel

X

Tunel-Plus

X

Combi-tunel (bok + tunel)

X

X

X

Naturalna
Funkcję wentylacji naturalne można
dokupić osobno

X

X

X

Funkcję Soft Chill można dokupić
osobno

X

X

w czujniku temperatury

X

X

X

X

Czujnik temp. zewn

X

X

X

X

2 strefa

X

X

Dynamic Air

X

X

MultiStep

X

X

X

Dynamic MultiStep (bok i tunel)

X

X

X

Boczny MultiStep

16

16

Wentylacja i temperatura

X

16

16

X

X

X

X

Sterowanie PID (lub pasmo P)

X

X

X

X

3

Minimalna wentylacja w % i m /
zwierzę

X

X

X

X

Liczba grup bezstopniowych sterowanych oddzielnie

2

2

2

Liczba klap w każdej grupie bezstopniowej

1

1

1

Zatrzymanie wentylatorów

X

X

Czasomierz cyklu minimalnej wentylacji bocznej

X

X

MultiStep tunelu
Wentylacja adaptacyjna

X

Czasomierz cyklu minimalnej wentylacji tunelowej
Aktywne sterowanie ciśnieniem –
wloty

X

X

Sterowanie komfortem

X

X

Sterowanie komfortem podczas fali
ciepła (produkcja tuczu)

X

X

Regulacja dzienna i nocna

X

X

Funkcja odladzania wlotów

X

X

Wloty ster. stref

X

X

Instrukcje techniczne
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

Wspólne wyloty powietrza (dla boku
i tunelu)
Wentylacja dodatkowa (**wariant
CT w trybie bocznym)

X

X

Sterowanie wentylacją minimalną
CO2

X

X

X

Wentylacja NH3

X

X

X

Mieszacz powietrza

4

4

4

4

Centrala wentylacyjna (tylko budynki 1-strefowe)

X

X

FreeRange

X

X

Otwory wejściowe

8

8

Woliera

2

2

Wyświetlanie korekty użytkownika
dla nastawy temperatury

X

X

X

X

Liczba nagrzewnic pomieszczenia

6

6

6

6

Liczba nagrzewnic strefowych

4

4

4

4

Sterowanie adaptacyjnym ogrzewaniem (ogrzewanie pomieszczeń
i nagrzewnice strefowe)

X

X

X

X

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym (wg temperatury zewnętrznej)

X

X

X

Wyświetlanie temperatury powrotu
ogrzewania podłogowego

X

X

X

Sterowanie adaptacyjnym ogrzewaniem podłogowym

X

X

X

Wewnętrzny czujnik wilgotności

X

X

X

X

Zewnętrzny czujnik wilgotności

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością przez „regulowanie wilgotności przez wentylację”

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością poprzez
„obniżanie temperatury”

X

X

X

X

Sterowanie wilgotnością przez „regulowanie wilgotności przez ogrzewanie”

X

X

X

X

Sterowanie nawilżaniem

X

X

X

X

Adaptacyjne sterowanie wilgotnością

X

X

X

X

Inteligentne sterowanie wilgotnością
na podstawie warunków na zewnątrz

X

X

X

X

Ogrzewanie

Wilgotność
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Oprogramowanie systemu
Automatyczna zmiana zasady sterowania wilgotnością w dniu o numerze

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro
X

X

3

3

X

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

Chłodzenie
Sterowanie – Chłodzenie boczne
Sterowanie – Chłodzenie tunelowe

3

6

6

Adaptacyjne chłodzenie tunelowe

X

X

X

Chłodzenie przed maks. wentylacją

X

X

X

X

X

Funkcja czyszczenia systemu pad
cooling
Czyszczenie dysz (chłodzenie
boczne)
Użyj krzywej efektu

X

X
X

X

Produkcja
Pasza
Waga paszy (liczba na budynek)

2

2

Patrz tabela wag do paszy dostępnych dla różnych systemów karmienia.
Waga bębnowa (DOL 99B)
X
X
- waga bębnowa używana przez dwa budynki
X
X
– mieszanie paszy
X
- liczba komponentów paszy
5
1
Waga 9940:
X
X
- waga używana przez dwa budynki
X
X
– mieszanie paszy
X
- liczba komponentów paszy
5
1
Waga przechylna
X
X
Elektr. waga silosu
X
X
Elektroniczna waga silosu ze wspólX
X
nym podajnikiem poprzecznym
Waga silosu dziennego (z karmieniem docelowym i dla poszczególnych pięter)
Silos dzienny z mieszadłem
Waga sterowana czasowo
X
X
Waga sterowana czasowo z przenoX
X
śnikiem poprzecznym
Ręczne wprowadzanie
X
X
Licznik paszy
X
X
5
2
Silosy

2

2

2

4

2

2

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X
X
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
8

X
X
4

X
X
2

X

X

X

X

X

X

X

X

Paszociąg miskowy (karmidła)

X

X

X

X

X

X

X

X

Paszociąg łańcuchowy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nazwy silosów
Sterowanie paszą

Karmienie docelowe
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Liczba celów
Program tygodniowy
Wstrzymać w przypadku sygnały
wejściowego z urządzenia zewnętrznego
Ponowne napełnianie (niewielkie ilości docelowe)
Przepustnica rozdzielania paszy (kury/koguty)

Bre Bre Bre
L
M
S
64
16
8
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Karmienie rzędowe (piętrowe)
Przegrody (woliera)
Grupy paszowe (woliera)
Rzędy (klatka)
Poziomy (klatka)
Grupy paszowe (klatka)
Linia paszy
Wstrzymać w przypadku sygnały
wejściowego z urządzenia zewnętrznego
Zachęcanie do jedzenia
Karmienie dzielone
Dozownik
Dodaj paszę ręcznie
Dodatki paszowe
Ograniczone karmienie

X

Mieszanka paszy według wykresu

X

Automatyczna zmiana silosów

X

Łączna waga paszy i waga silosu

Lay
L

Lay
M

Lay
S

X

X

X

8
12
8
8
8
12
X

6
4
6
6
6
6
X

4
1
4
4
4
4
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zawartość silosu współdzielonego
z innymi budynkami

X

X

X

X

X

X

X

Czujnik opróżnienia silosu

X

X

X

X

X

X

X

X

Sterowanie zgodnie z programem
oświetl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Woda
Wodomierz

1

1

1

1

24

6

24

16

8

24

8

1

Nazwa wodomierza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Program wody

X

X

X

X

X

X

X

X

Sterowanie zgodnie z programem
oświetl.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

64

Przekaźnik zatrzymania zużycia
wody
Kontrola nieszczelności

X

X

X

X

Alarm poziomu wody
Funkcję alarmu poziomu wody można dokupić oddzielnie
68
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64
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

DOL 535 – sterownik produkcji
P

Bre Bre Bre
L
M
S
X
X
X

Lay
L
X

Lay
M
X

Lay
S
X

Funkcję regulacji wody można dokupić osobno

X

X

Płukanie (funkcję można dokupić
osobno)

X

X

X

X

X

X

X

X

12

2

12

12

12

12

4

2

X

X

X

X

X

X

Waga dla ptaków
Wagi
Waga powiązana z grupą zwierząt
Ręczna rejestracja wagi

X

X

X

X

X

X

X

X

Waga kontrolna

X

X

X

X

X

X

X

X

Oświetlenie

X

X

X

X

X

X

X

X

Regulator oświetl

X

X

X

X

X

X

X

X

Program oświetlenia
Oświetlenie główne, standardowe
Oświetlenie główne, regulowane
Oświetlenie pomocnicze
Oświetlenie dodatkowe

X

X

X

X

X

X

X

X

Czujniki oświetlenia

X
X
3
2
5

X
X
3
2
1

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
9
6
5

X
X
6
4
4

X
X
2
2
1

Funkcja wzmocnienia

X

X

X

X

X

X

X

X

Światło kontrolne

X

X

X

X

X

X

X

Regulator oświetlenia sterowany
przez czujnik oświetlenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

8

6

32

16

32

8

1

Zaciski wejściowe pozycjonowania
licznika jaj

8

6

Rozmiar jaj

X

X

X

X

X

Oświetlenie

Barwa oświetlenia
X

Zmiana natężenia oświetlenia

X

Sterowanie gniazdem
Sterowanie gniazdem
Sterowanie grzebaliskiem
Sterowanie grzebaliskiem
Zegar dobowy
Zegary dobowe

1

1

1

1

10

4

Licznik jaj
Licznik jaj

X

X

1

1

1

1

1

1

Dane wejściowe użytkownika

6

6

6

6

6

6

Minutniki przedziałów

6

6

6

6

6

1

X

X

X

X

X

X

Waga jaja
Różne
Liczba budynków na sterownik

1

1

1

1

Czujnik dodatkowy

8

8

8

4

Wartości referencyjne

X

X

X

X
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Oprogramowanie systemu

DOL 534 – sterownik
klimatu
LPV CT
T Nat. Bro

Kluczowe wartości

DOL 535 – sterownik produkcji
P

X

X

Bre Bre Bre
L
M
S
X
X
X

Lay
L
X

Lay
M
X

Lay
S
X

Sterowanie na podstawie krzywej
(temp., wilgotność, min. went.,
maks. went.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krzywe historii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Funkcja przerwy (namaczanie/mycie/suszenie/dezynfekcja)

X

X

X

X

Chwytanie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wspomaganie wentylacji

X

X

X

X

Widoki przednie określone przez
użytkownika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ochrona pustej sekcji przed zamarzaniem

X

X

Trzy poziomy haseł

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kompleksowe funkcje alarmowe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dzienniki alarmów i operacji

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obsługa otwierania awaryjnego
DOL 278T

X

X

Rejestrowanie zużycia energii

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Status urządzeń (czujnik natężenia
prądu)

64

64

64

64

Remote Access (przez FarmOnline)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Dotyczy wyłącznie produkcji brojlerów na ściółce.
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